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Језици и култуРе у ВРеМеНу и ПРОСтОРу: 
ПРОЈекАт зА ОчуВАње Језичке и култуРНе бАштиНе

Про је кат  Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру на стао је као из раз те жње јед ног бро ја 
на став ни ка, са рад ни ка и ис тра жи ва ча са уни вер зи те та у Ср би ји, Ру му ни ји, Фран цу ској и Ита-
ли ји, да очу ва ју не са мо сво ју већ и је зич ку и кул тур ну ба шти ну сво јих бли жих и да љих су се да. 
У вре ме гло бал не уни фи ка ци је, ка ко је зич ке (ап со лут на до ми на ци ја ен гле ског у сва ко днев ној 
ко му ни ка ци ји  ка ко по је дин ца са при пад ни ци ма дру гих на ци ја и го вор них из ра за, та ко и струч-
ња ка на по љу на у ке и тех ни ке, у тр го ви ни, са о бра ћа ју) та ко и кул тур не (у ме ди ји ма се углав ном 
про па ги ра ју кул тур ни мо де ли свој стве ни не ко ли ци ни еко ном ски нај моћ ни јих зе ма ља), по тре ба 
за очу ва њем соп стве ног је зич ког и кул тур ног иден ти те та, за бо љим раз у ме ва њем оног дру гог и 
дру га чи јег, до би ла је по се бан зна чај.

Увре же но је ми шље ње да на род ко ји је из гу био је зик, убрзо оста је и без сво је кул тур не 
ба шти не. Ово ми шље ње се у на че лу мо же при хва ти ти као тач но, али је чи ње ни ца и да се истим 
је зи ком мо гу из ра жа ва ти чак ве о ма раз ли чи те кул ту ре: та кав је слу чај да нас са нпр. ен гле ским, 
фран цу ским, шпан ским или пор ту гал ским је зи ком. С дру ге пак стра не, и јед на иста кул ту ра мо-
же се ика зи ва ти раз ли чи тим је зи ци ма: на ин диј ском пот кон ти нен ту по сто ји мно штво раз ли чи тих 
је зи ка, али су кул ту ра и тра ди ци о нал ни оби ча ји ста нов ни ка  раз ли чи тих го вор них из ра за ако не 
иден тич ни, а оно бар ве о ма слич ни. 

Про стор Ср би је, и на ро чи то Вој во ди не, по ка за ли су се иде ал ним за об ли ко ва ње  про јек та 
чи ји би ре зул та ти пред ста вља ли сво је вр сно све до чан ство о јед ном мул ти на ци о нал ном, мул ти-
је зич ком и мул ти кул тур ном про сто ру ка ко у вре ме ну, та ко и кроз вре ме. Сти ца јем раз ли чи тих 
окол но сти, то ком ве ко ва, раз ли чи те на ци је на шле су се на јед ној ге о по ли тич ки уској те ри то ри ји 
ства ра ју ћи та ко са свим осо бит мул ти кул тур ни и мул ти је зич ки мо за ик. У да на шње вре ме, по сле 
Европ ског пар ла мен та, упра во је вој во ђан ски нај ша ро ли ки ји с об зи ром на је зи ке ко ји су у ње му 
за сту пље ни. Па и ка да је реч о Ср би ји, да нас се сло бод но мо же ре ћи да је она са Ал бан ци ма у 
ју жним, Бу га ри ма у ис точ ним, Бо шња ци ма у ју го за пад ним и Ма ђа ри ма, Сло ва ци ма, Ру му ни ма, 
Ру си ни ма, Хр ва ти ма, Бу њев ци ма и дру гим на ци ја ма у се вер ним ње ним кра је ви ма, јед на од је зич-
ки и кул тур но нај бо га ти јих европ ских ре ги ја. По сто је у Ср би ји на се ља у ко ји ма има ви ше дво-
је зич них не го јед но је зич них ста нов ни ка, а не ки од њих су чак и тро је зич ни. С дру ге пак стра не, 
ни је рет ка ни по ја ва да не ко ко има ма ђар ско, ру мун ско, сло вач ко или срп ско име те шко или чак 
уоп ште не го во ри је зи ком ко ји би тре ба ло да му бу де ма тер њи бу ду ћи да је од ра стао у сре ди ни у 
ко јој је не ки дру ги је зич ки из раз до ми нан тан. Ипак, при пад ни ци раз ли чи тих на ци ја све сни су да 
очу ва њем свог је зи ка чу ва ју и сво је кул тур не те ко ви не, ма да и оне вре ме ном по ла ко бле де, јед ним 
де лом под ути ца јем до ми нант не, а дру гим и мо жда нај ве ћим де лом под ути ца јем тзв. гло бал не 
кул ту ре ко ја нам се сви ма на ме ће пре ко сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја, пре све га пу тем ин-
тер не та и са те лит ске те ле ви зи је. 

И по глед кроз вре ме пру жа за ни мљи ву сли ку про сто ра да на шње Ср би је. Ко ли ко је ва жно 
не пре ки да ти исто риј ске ни ти ко је по ве зу ју раз ли чи те кул ту ре и тра ди ци је на јед ном про сто-
ру мо жда нај бо ље по ка зу је при мер ста рих ци ви ли за ци ја чи ји су оста ци от кри ве ни у Ле пен ском 
ви ру, Вин чи или у Стар че ву. Ми да нас не зна мо мно го то га о не ка да шњим ста нов ни ци ма ових 
ло ка ли те та, али на осно ву ар хе о ло шких ис ко пи на за кљу чу је мо у ка квим су на се о би на ма ста но ва-
ли, на ко ји на чин су гра ди ли сво ја ста ни шта, ко је су ма те ри ја ле ко ри сти ли за из ра ду раз ли чи тих 
пред ме та по треб них за сва ко днев ни жи вот, лов или ра то ва ње. Али оста ла је јед на ве ли ка не по зна-
ни ца – ко јим је зи ком, од но сно, ко јим је зи ци ма су се слу жи ли ти пра ста ри ста нов ни ци ов да шњих 



про сто ра? Ако је ве ро ва ти ар хе о ло шкој на у ци, а про на ђе на ар те фак та не оста вља ју ме ста ни ка вој 
сум њи, нео лит ско на се ље у Вин чи, на до мак Бе о гра да, нај ста ри ја је европ ска ме тро по ла от кри ве-
на до са да. Са сво јим ушо ре ним ули ца ма, пре ци зним и фи но об ли ко ва ним ору ђи ма, бри жљи во 
из ра ђи ва ној оде ћи и пред ме ти ма за сва ко днев ну упо тре бу, до ка за но раз ви је ној тр го ви ни и, што 
је ве о ма нео бич но за оно вре ме, не до стат ку оруж ја, Вин ча упу ћу је на то да су ње ни не ка да шњи 
ста нов ни ци мо ра ли по се до ва ти вр ло раз ви је но и ис тан ча но сред ство за ко му ни ка ци ју ко је им је 
омо гу ћа ва ло да не сме та но тр гу ју и са ис то ком и са за па дом, и са се ве ром и са ју гом. На жа лост, 
је зик или је зи ци ста рих вин ча на ца, стар че ва ца и ста нов ни ка Ле пен ског ви ра из гу би ли су се у 
ма гли исто ри је, не оста вив ши нам ско ро ни ка кав по у здан знак о њи хо вој струк ту ри, лек си ци или 
пи сму. Ипак, у да на шњој на у ци во ди се по ле ми ка о то ме да ли се по је ди не фор ме из оно га до ба, 
уре за не у ка ме ну, на ке ра ми ци или на ко шта ним ору ђи ма, мо гу сма тра ти пи сме ни ма или је пак 
реч о на пред ној ор на мен ти ци. По је ди ни ис тра жи ва чи оти шли су чак то ли ко да ле ко да за кљу чу ју 
о по ве за но сти пи сма и је зи ка Етру ра ца у Ита ли ји и ста нов ни ка до њег по ду на вља (Вин чан ци и 
ста нов ни ци Ле пен ског ви ра), сма тра ју ћи да су пр ве ми гра ци је ста нов ни штва на европ ском тлу 
ишле упра во из по ду нав ског ба се на у прав цу за па да. Си гур но је да би те шња ве за из ме ђу  исто-
ри ча ра, ар хе о ло га и лин гви ста по мо гла да се по ста вље не хи по те зе до след ни је пот кре пе или пак 
пот пу но опо врг ну. На жа лост, до са да не ке чвр шће са рад ње на том по љу ни је би ло.

Ако смо пре ки ну ли ни ти са ста рим нео лит ским кул ту ра ма са ових про сто ра, но ви ја исто-
ри ја ипак оста је за пи са на. По сто ји зна чај на исто риј ска гра ђа ко ја се од но си на на ста ја ње ста ре 
срп ске (сред ње ве ков не) др жа ве, је дан део ар хив ске гра ђе из но ви јег до ба нам је до сту пан, би ло да 
је у зе мљи или ван ње (зна чај ни део ове гра ђе на ла зи се да нас у Бе чу), ма да мно га до ку мен та ипак 
не до ста ју. Има мо са свим по у зда не тра го ве о об ли ко ва њу мул ти кул тур ног вој во ђан ског ре ги о на, 
об ли ко ва њу обе ле же ном ми гра ци ја ма ста нов ни штва у не ка да шњи до брим де лом мо чвар ни и не-
го сто љу би ви ју жни део Угар ске. Де ло ви мно гих на ро да об ре ли су се на истом про сто ру би ло да 
су бе жа ли на се вер пред не при ја те љем ко ји је на ди рао с ју га, би ло да су план ски до во ђе ни ка ко 
би се учвр сти ла ју жна гра ни ца цар ства, али и  ка ко би се на до ско ра мо чвар ном а са да ису ше ном 
и плод ном тлу, по спе ши ли по љо при вред на про из вод ња, за нат ство и тр го ви на. Жи ве ћи на истом 
про сто ру, при пад ни ци  раз ли чи тих на ци ја на у чи ли су да чу ва ју сво је и да по шту ју ту ђе, тим пре 
што су се у на ле ти ма број них ра то ва на ла зи ли час у јед ној, час у дру гој, а по не кад чак и у не кој 
тре ћој др жа ви. Сва ка од њих те жи ла је да као оп шти на мет не свој др жав ни је зик и кроз ње га сво ју 
кул ту ру; по не кад је то био бла жи, а по не кад ја чи и ду го трај ни ји при ти сак. Они ко ји су по пу сти ли, 
убр зо су се аси ми ло ва ли, они ко ји су пру жа ли от пор, ус пе ли су да са чу ва ју, не где у пот пу но сти, 
а не где у ве ћој или ма њој ме ри, свој је зич ки и на ци о нал ни иден ти тет. 

Раз ли чи ти об ли ци из ра жа ва ња је зич ког и кул тур ног иден ти те та на ла зе се и на стра ни ца-
ма ове књи ге. Тек сто ви на пи са ни на срп ском, ру мун ском, фран цу ском, ита ли јан ском, ен гле ском, 
не мач ком, сло вач ком и шпан ском је зи ку го во ре о осо бе но сти ма у по и ма њу све та код го вор ни ка 
јед ног од ре ђе ног је зич ког ко да, о је зич ким и кул тур ним кон так ти ма, о про ме на ма у је зи ку и кул-
ту ри кроз вре ме, о про бле ма ти ци уче ња стра них је зи ка и при хва та ња дру га чи јег ви ђе ња се бе и 
дру гих, о ме диј ском про сто ру као ме сту на ко јем се да нас су да ра ју тра ди ци о нал не вред но сти са 
гло ба ли стич ким тен ден ци ја ма, али и о ме ди ји ма као о нај моћ ни јем сред ству за очу ва ње упра во 
раз ли чи тих је зи ка и кул ту ра. Чи та ју ћи текст ко ји је пред на ма, по ста је мо све сни све оп штег је зич-
ког и кул тур ног про жи ма ња али ко је је та кво да до при но си бо га ће њу сва ког по је дин ца по на о соб 
вред но сти ма оног дру гог, не на ру ша ва ју ћи при том ње гов свој стве ни и осо бе ни је зич ки и кул тур-
ни ин те гри тет.

Снежана Гудурић
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СеМАНтикА ДРВетА  
у НАРОДНиМ уМОтВОРиНАМА СА кОСОВА и МетОХиЈе

У ра ду се ба вим се ман тич ким зна че њем др ве та у на род ним умо тво ри на ма са Ко со ва и Ме то хи је. Др во се у 
на род ним умо тво ри на ма са ове те ри то ри је по ја вљу је у раз ли чи тим зна чењ ским рав ни ма. По себ но зна че ње је 
др во као оса све та, ко је стре ми ка не бу и пре ко ко ре на је по ве за но са хтон ским све то ви ма, док врх др ве та те жи 
ка со лар ним сфе ра ма. На кор пу су пе са ма са Ко со ва и Ме то хи је уоча ва мо из ве сну функ ци ју др ве та у об ре ди ма 
пре ла за, по себ но у сва тов ским, где уоча ва мо раз ли чи ту функ ци ју се но ви тог др ве ћа ко је је у ве зи са ду ша ма пре-
да ка. На бо га том кор пу су са Ко со ва и Ме то хи је по себ но смо пра ти ли хри сти ја ни за ци ју по је ди них сим бо ла ко ји 
су до шли из па ган ског на сле ђа, а ко ји су до би ли са свим но ву функ ци ју.

Кључ не ре чи: на род не умо тво ри не, Ко со во и Ме то хи ја, др во, зна че ње, хри шћан ство, тра ди ци ја, лир ска пе-
сма, је ла, де вој ка, бор.

На род на књи жев ност Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, по себ но лир ско на сле ђе, са древ ним сим-
бо ли ма, ука зу је на мо гућ ност ду бљег ту ма че ња ко је нам отва ра бо га ту мо гућ ност у ре кон струк-
ци ји ар хе тип ских на сла га у би ћу јед ног на ро да. Она је, ка ко на во ди Вла ди мир Бо ван би ла „за ду го 
и по е зи ја и исто ри ја, и ве ра и пра зно ве ри ца, и ме ди ци на и враџ би на, али пре вас ход но је би ла 
сна жно обе леж је срп ске на род но сти, је зи ком и ду хом.“1

Усме но на сле ђе са Ко со ва и Ме то хи је углав ном је оста ло не по зна то кул тур ној и на уч ној 
јав но сти, а пр ви је по ка зао ве ли ко ин те ре со ва ње ру ски кон зул Иван Сте па но вић Ја стре бов, ко ји је 
об ја вио у Санкт Пе тер бур гу 1886. го ди не збир ку углав ном лир ских пе са ма са Ко со ва и Ме то хи је, 
под на зи вом Обы чаи и пе сни ту рец ких Сер бо вь. Усме но на сле ђе са Ко со ва и Ме то хи је бе ле жи ли 
су и Де на Де бељ ко вић2, Ја ни ћи је По по вић3, Бра ни слав Ну шић4, Пе тар Ко стић5,  Ко ста Ма ној ло-
вић6, Ми о драг Ва си ље вић7, се стре Јан ко вић8.

Усме но на сле ђе Ста ре Ср би је са чу ва ло је ар ха ич не сим бо ле ка ко пред хри шћан ског та ко и 
хри шћан ског пе ри о да, чи ме се отва ра мо гућ ност по дроб ни јег ба вље ња ар хе о ло ги јом тек ста ка ко би 
се до шло до су штин ског зна че ња древ ног ве ро ва ња срп ског на ро да. По ка за ло се за ни мљи вом ис-
тра жи ва ње зна че ња др ве та у срп ском на сле ђу јер је за у зе ло ва жно ме сто ка ко у об ред но-оби чај ној 
прак си, тј. лир ским на род ним пе сма ма, та ко у еп ском на сле ђу и го вор ним на род ним тво ре ви на ма.. 

За мно ге ис тра жи ва че др во је „оса све та ко ја по ве зу је гор ње и до ње де ло ве пред ста вља се 
објек ти ма ко ји стре ме ка не бу.“9 Ве се лин Чај ка но вић ис ти че да је култ др ве та пре жи вео у срп ској 

1  Вла ди мир Бо ван, На род на књи жев ност Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, у: Збор ник окру глог сто ла о на уч ном ис тра жи-
ва њу Ко со ва, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч ни ску по ви, књи га XLII, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, 
Од бор за про у ча ва ње Ко со ва, Књи га 1, Бе о град, 1988, стр. 143.

2  Де на Де бељ ко вић, Ко со во, Оби ча ји на ро да срп ског, Срп ски ет но граф ски збор ник, 1907, књ. VII.
3  Ја ни ћи је По по вић, На род ни оби ча ји, умо тво ри не и игре са Ко со ва, Ар хив Ма ти це срп ске, М 7.538.
4  Бра ни слав Ну шић, Ко со во, Опис зе мље и на ро да, књ I, Но ви Сад, 1902.
5  Пе тар Ко стић, Свад бе ни Оби ча ји у При зре ну, Ју жни пре глед, 1928, бр. 1-2.
6  Ко ста Ма ној ло вић, Свад бе ни оби ча ји у Пе ћи, Гла сник Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, 1933.
7  Ми о драг Ва си ље вић, Ју го сло вен ски му зич ки фол клор, I, Бе о град, 1950.
8  Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић, На род не игре, књ. II, VI, Бе о град, 1937, 1951.
9  Де јан Ај да чић, Чу де сно др во у на род ним пе сма ма бал кан ских Сло ве на, у: Ко до ви сло вен ских кул ту ра, биљ ке, бр. 1, 

Clio, 1996, стр.69.
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кул ту ри јер је пра во слав на цр ква би ла то ле рант на пре ма древ ном, мно го бо жач ком на сле ђу Ср ба. 
Он је ја сно на пра вио гра ни цу из ме ђу две вр сте др ве ћа, оно ко је има де мон ски и оно ко је има бо-
жан ску сна гу. „Ако би смо же ле ли да го во ри мо о сва ком др ве ту по на о соб, пр во што би тре ба ло да 
учи ни мо то је да их по де ли мо на две ка те го ри је: на до бра и зла др ве та, или – ка ко су их де ли ли 
још ста ри на ро ди, Гр ци и Ри мља ни, та ко ђе и Гер ман ци – на др ве та срећ на и не срећ на.“10 

По сво јој струк ту ри др во11 на не ки на чин пред ста вља ма ни фе ста ци ју чо ве ко ве те жње ка 
не бу. Ко рен, ста бло и гра не асо цо ра ју на ве зу са до њим, хтон ским, али и гор њим, со лар ним пре-
де ли ма. Оно је ус пе ло „да из ра зи све оно што ре ли ги о зни чо век сма тра ствар ним и све тим у 
пра вом сми слу ре чи“.12 На тој опо зи ци ји ства ра ла се у на ро ду пред ста ва о др ве ту као о оси све та. 
Ова кво зна че ње др ве та по зна то је у сло вен ској ми то ло ги ји13. Као оса све та оно је до би ло свој 
зна чај и у бал кан ском кон тек сту. Др во као оса све та, ко ри сти ло се у об ре ди ма пре ла за и на не ки 
на чин тре ба ло је да олак ша ини ци ја ци ју. У бал кан ском кон тек сту је ла, због сво јег стре мље ња 
не бу, че сто је има ла функ ци ју осе све та. Вр ло че сто у на род ним пе сма ма са Ко со ва и Ме то хи је у 
ве зу са је лом до во ди се она. Де вој ка че сто у об ред ним пе сма ма чу ва је лу14, што је сим бо лич на за-
ме на за бо жан ство плод но сти ин кор по ри ра но у жен ски прин цип. Је ла, као оса све та, као жен ски 
прин цип, асо ци ра на об ред пре ла за, свад бу. Де вој ка ко ја чу ва је лу на нео би чан на чин по ве за на је 
са жи во том др ве та. Сим бо лич на за ме на др ве та де вој ком има ла је ва жну функ ци ју у сва тов ском 
об ре ду пре ла за. Нео бич на је сли ка ви те је ле ко ја је по са ђе на на ка ме ну, ко ји је сим бо ли чан чу вар 
ду ша. Дил бер Ле на чу ва је лу ко ја се бр зо осу ши. Ле на до но си глас: 

   Од Ле не ми абер до ђе:
   „Је ла ти се осу ши ла,
   И гра не ти раз ба ца ла,
   Ле на ти се ис про си ла,
   Оће да ти се уда је.“15

10  Ве се лин Чај ка но вић, Ста ра срп ска ре ли ги ја и ми то ло ги ја, СКЗ, БИГЗ, Про све та, Пар те нон М.А.М, Бе о град, 1994, 
стр. 169.

11  „Ми то ви о по тра зи за бе смрт но шћу или мла до сти, та ко ђе по себ но ис ти чу др во ко је да је злат не пло до ве или има 
чу де сно ли шће , др во ко је се на ла зи „у не кој да ле кој зе мљи“ (уства ри, на дру гом све ту) и ко је чу ва ју не ка чу до ви шта 
(зма је ви, ажда је, зми је). Да би убрао пло до ве, чо век мо ра да се су ко би са чу до ви штем ко је чу ва др во, и да га уби је; 
да кле, ва ља под не ти ини ци ја тич ки ис пит хе рој ског ти па: По бед ник „сна гом“ за до би ја над људ ску суд би ну , ско ро 
бо жан ску, веч ну мла дост, не по вре ди вост и све моћ.“ , Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-
ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2003, стр. 171.

12  Исто.
13  „Де ре во, на хо дя щ е е ся в цен тре ми ра, раз лич ные уров ни ко то ро го со о твет ству ют вер ти ка ль но му ус тро й ству все лен-

ной. В сла вян ской ку ль ту ре эта ми фе ло ге ма на хо дит вы ра же ние глав ным обра зом в ря де ар ха ич ных фо ль клор ных 
тек стах (за го во ры, ри ту а ль ные пе сни и др.).
Оси на не пре на дле жит к де ре вь ям, вхо дя щ им в эту ми фо ло ге му; ислю че ние со ста вля ют тек сты, про из но си мые с 
це лью на ве де ния пор чи, в ко то рых фи гу ри ру ет  не чи стая си ла или чер ти, ср. За го вор на ссо ру: „У озе ра рас про-
кля тое де ре во оси на. На этом де ре ве си дит черт с чер тов кой бь ют ся, де рут ся, це ра па ют ся в кро вь…“(рус.), а так же 
за го во ры, в ко то рых ме та фо рой из гна ния бо ле зни явла ет ся унич то же ние оси ны: „В чи стом по ле сто ит оси на, ту да 
ехал свя той Ми ха ил Ар хан гел с ме чом. Стал эту оси ну се чь и ру би ть, из ра ба Бо жь е го (имя рек) чер ную бо ле знь вы-
го ня ть“ (бел.). Та ть я на А. Агап ки на, Сим во ли ка де ре вь ев в тра ди ци он ной ку ль ту ре сла вян: оси на (опыт си стем но го 
опи са ния) у: Ко до ви сло вен ских кул ту ра, биљ ке, Clio, 1996, стр. 10.

14  „Да је ина че је ла се но ви то др во, то би се да ло из ве сти не то ли ко из то га што се у на род ним пе сма ма де вој ка упо-
ре ђу је и иден ти фи ку је са је лом (нпр. Вук, Пје сме, 2, 5, 2: БВ, 10, 1895, 92; 362), и што се по не кад је ла, као сим па те-
тич но др во, са ди и не гу је уз де вој ку (БВ, 11, 1896, 373), ко ли ко из чи ње ни це да се она са ди по ред гро бо ва (на род на 
пе сма, БВ, 10, 207). У на род ној при по вет ки о го ње ној же ни ду ша по да вље не де це при вре ме но се скла ња у је лу.“ 
Ве се лин Чај ка но вић, Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, СКЗ, БИГЗ, Про све та, Пар те нон М.А.М, Бе о-
град, 1994,стр. 106.

15  Вла ди мир Бо ван,На род на књи жев ност Ср ба на Ко со ву, лир ске пе сме II, Је дин ство, При шти на, 1980, стр. 47.
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Су ше ње је ле ука зу је на уда ју за дру го га. У ва ри јан ти ове пе сме на ла зи мо опо зи тан од нос. 
Је ла на пре ду је, а де вој ка се уда ја за мом ка. Ани ми стич ка ве за је ле и де вој ке на нео би чан на чин 
учи ству је у сва тов ском об ре ду пре ла за. И обе су у функ ци ји плод но сти. То ви ди мо и у сле де ћој 
пе сми:
   „Хо ди ме ни, мо је дра го,
   Је ла ти се раз гра на ла,
   Гра не сво је раз ба ца ла,
   Хла до ви ну оста ви ла,
   Лен ка ти је већ од ра сла:
   У Лен ке је бе ло ли це,
   У Лен ке су мр ке ве ђе,
   У Лен ке су бје ле гру ди,
   Те бе зо ве да те љу би.“16

За ни мљи во је на ко ји на чин на род ни пе вач уво ди по је ди но др ве ће у пе сму. Ако је је ла у 
не ким пе сма ма има ла функ ци ју осе све та и ва жну уло гу у об ре ди ма пре ла за, где пред ста вља 
жен ски прин цип, за ни мљи во је на ко ји на чин је у по је ди ним пе сма ма уво ђе но дру го др ве ће ко је 
је уче ство ва ло у по след њој ини ци ја ци ји - смр ти. У јед ној пе сми са Ко со ва и Ме то хи је пе ва се о 
раз го во ру мом ка и де вој ке у ко јој он ка же да ће умре ти. На род ни пе вач, по ред је ле ко ја има на-
ве де но зна че ње, уво ди и бор ко ји је по на род ном ве ро ва њу „ис так ну то се но ви то др во“17 ко је и 
при ма ду ше умр лих. У јед ној лир ској пе сми се пе ва:

   „Ра сла је је ла, је ли ка,
   Ме ђу два бо ра ве ли ка,
   Под бо ром Јо во бо лу је,
   Крај ње га дра га ту гу је.
   „Да умрем, би л’ ме жа ли ла?“18

 
Да је функ ци ја је ле и бо ра вр ло ком плек сна мо же мо по ка за ти упра во на пе сма ма са Ко со ва 

и Ме то хи је, ко је су са чу ва ле ар ха ич не сло је ве. Ар хе тип ска пред ста ва осе све та и др ве та жи во та, 
тј плод но сти, нај бо ље је по ка за ти на оним пе сма ма у ко ји ма бор и је ла има ју по ли ва лент но зна-
че ње. Иако су била при сут на у об ре ди ма пре ла зна има ла су и те ка ко ва жну уло гу у сим бо лич-
ном за на че њу др ве та жи во та или осе све та. То нај бо ље по ка зу је пе сма у ко јој се пе ва о је ли ко ја 
је по са ђе на на пла ни ни. Она на пре ду је го ди ну да на (ни је ли ов де при су тан и аграр ни ка лен дар, 
го ди шњи ци клус). То је био до во љан вре ман ски пе ри од, го ди шњи ци клус, да она по ста не др во 
жи во та, чу де сно, плод но др во ко је до би ја со лар не атри бу те. На род ни пе вач да је чу де сну сли ку 
је ле ко ја се оки ти ла, а сва ко оки ће но др во, ко је је сим бол плод но сти, до би ја и атри бут цен трал ног 
др ве та, тј осе све та. Вр ло је сли ко ви то при ка за на је ла у овој пе сми:
   „Из вр ха ју зла то си пље,
   А из гра на си тан би сер,
   Ли шће ју је жу ти ду кат,
   Под њу се де три де вој ке“.19

Је ла је у бо ји зла та, на гра на ма је си тан би сер, а под је лом три де вој ке. Де вој ке, зла то, ду-
ка ти и би сер ука зу ју на култ плод но сти. Да су пе сме са Ко со ва и Ме то хи је због сво је за тво ре но-
сти у ет ноп си хо ло шку за јед ни цу за и ста има ле сво је спе ци фич но обе леж је ука зу је и то да је, под 
ути ца јем ве ли ког бро ја ма на сти ра, до шло до хри сти ја ни за ци је древ них сим бо ла у ко ји ма је др во 

16  Исто, стр. 47.
17  Ве се лин Чај ка но вић, Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, стр. 34.
18  Исто, стр. 82.
19  Исто, стр. 84.
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вр ло че сто би ло бо жан ство. „Све та др ве та“ ка же Чај ка но вић, „не би би ла ни шта дру го не го нај-
при ми тив ни ји хра мо ви, с об зи ром на то да хра мо ви у па га ни зму до и ста ни су би ли ни шта дру го 
не го згра де у ко ји ма  бо жан ство ста ну је“20 

   „По ра сла је ла до не ба,
   Са ви ла гра не до зе мље,
   На гра њу ли шће зе ле но,
   На ли шћу цве ће цр ве но,
   На цве ће че ле по па ле.
   Што ми је је ла ви со ка,
   То ми је цр ква Гра чан ка;
   Што ми је ли шће зе ле но,
   То су ми књи ге цр кве не;
   Што ми је цве ће цр ве но,
   То ми је при чес у цр кви;
   Што су ми че ле по па ле,
   То ми је на род у цр кви“.21

Је ла, чи је гра не до се жу до не ба, до би ја атри бу те хри шћан ског хра ма. Сли ка др ве та жи во та, 
је ле, обо га ће на је ли шћем и цве ћем, али и пче ла ма ко јих у срп ском кор пу су лир ских пе са ма са 
овим мо ти вом го то во да не ма, осим у пе сма ма са Ко со ва и Ме то хи је у ко ји ма пре у зи ма ју функ-
ци ју  на ро да у цр кви. У свом тек сту о чу де сном др ве ту у бал кан ском кон тек сту Де јан Ај да чић 
на во ди: „Тро дел на струк ту ра др ве та (врх – сре ди на – ко рен) са уво ђе њем тре ће жи во ти ње ни је 
ти пич на у пе сма ма бал кан ских Сло ве на, али се сре ће на сло вен ском ис то ку. У ру ском и бе ло ру-
ским пе сма ма у сре ди ни или на вр ху ко смич ког др ве та мо гу би ти пче ле (По теб ња 1887: 211-214, 
220-221).22 Ово је рет ка пе сма у ко јој, по пут ру ских, на др ве ту жи во та на ла зи мо пче ле. Чу де сне 
су асо ци ја ци је у овој пе сми. Је ла, ко ја је зим зе ле но др во, на се би има цр ве не цве то ве. Је ла је цр-
ква Гра чан ка. Ли шће - књи ге цр кве не, цве ће цр ве но - при чест у цр кви, а пче ле23 - на род у цр кви, 
ука зу је на про цес сим бо лич не за ме не па ган скох хра ма хр шћан ским. У срп ском усме ном на сле ђу 
го то во да не ма лир ске пе сме ко ја на сли чан на чин сли ка хри сти ја ни за ци ју древ ног па ган ског хра-
ма – др ве та.

Бо га та тра ди ци ја се ман тич ког зна че ња ко смич ког др ве та уко ре ње на је у све сти Ср ба са 
Ко со ва и Ме то хи је. Ла га на хри сти ја ни за ци ја др ве та као осе све та, или ко смич ког др ве та ла ко је 
уоч љи ва у вер ским пе сма ма. Злат но др во, као со лар ни прин ци па, ла га но се хри сти ја ни зу је та ко 
што на род ни пе вач ис под др ве та до да је но ве сли ке, а то су све ти те љи. За ни мљи во је на ко ји на чин 
је у сре ди ни са ја ком хри шћан ском тра ди ци јом у лир ским пе сма ма при су тан не са мо хри шћан ски 
храм већ и све ти те љи ко ји до би ја ју функ ци ју ства ра о ца.

   „Фа ла Бо гу, фа ла је ди но ме,
   Што се сја је до ле у ли ва де,
   Да ли све ћа, да ли ме се чи на?
   Ни је све ћа, ни је ме се чи на,
   Но се сја ји оно злат но др во,
   Злат но др во, зла том по зла ће но,
   И на ње га сви ле на по сте ља,

20  Чај ка но вич, Ста ра срп ска ре ли ги ја и ми то ло ги ја, СКЗ, БИГЗ, Про све та, Пар те нон М.А.М, Бе о град, 1994, стр. 172.
21  Исто, стр. 62.
22  Де јан Ај да чић, нав. де ло, стр. 71.
23  „У пе сма ма бал кан ских Сло ве на пче ле се сре ћу тек у але го риј ски хри сти ја ни зо ва ним пред ста ва ма рај ског др ве та“ 

Де јан Ај да чић, нав. де ло, стр. 72.
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   На по сте љу све ти Ди ми три ја,
   Пред ње га је сре бр на си ни ја,
   У си ни ју пре бе ла по га ча,
   На по га чу пре бе ла пче ни ца
   У си ни ју она злат на ча ша,
   Она пу на оно руј но ви но;
   Про ле те ше два бе ла го лу ба,
   Ту го во ри све ти Ди ми три ја:
   Чу јеш ме не оста ре ла мај ко,
   Дај ми ме не те ог ње не пу шке,
   Дај ти ме не и те остре но же,
   Да по гу бим два бе ла го лу ба!“
   Тад го во ри оста ре ла мај ка:
   „Чу јеш ме не све ти Ди ми три ја:
   Што ће те бе то ог ње не пу шке,
   Што ће те бе они остри но жи;
   Оно ни су два бе ла го лу ба,
   Но су, си не, два бе ла ан ђе ла“.24

У пе сми на ла зи мо злат но др во, сре бр ну си ни ју, пре бе лу по га чу, руј но ви но, два бе ла го лу-
ба, све тог Ди ми три ја. Ови хри шћан ски сим бо ли упу ћу ју на ев ха ри сти ју, Го лу бо ви, као сим бо ли 
ан ђе ла, за јед но са све тим Ди ми три јем, да ли су пе сми пот пу но хри шћан ско обе леж је. Нео бич на је 
сли ка све ти те ља ко ји од мај ке тра жи ог ње не пу шке да уби је два го лу ба. Ово су па ган ски оста ци 
ани мал не по тре бе ко је су би ли из ра же ни у ло ву. У јед ном тре нут ку пе сма је ишла у том прав цу. 
Злат но др во, злат на ча ша, руј но ви но на по чет ку пе сме већ су би ли за о кру же ни сим бо ли ев ха ри-
сти је. Са мо су још го лу бо ви до би ли сво је ко нач но зна че ње у ли ку ан ђе ла. Пе сма је упра во пре ко 
је ле, ко ја је зла том по зла ће на, до жи ве ла пот пу ну хри сти ја ни за ци ју. По цес хри сти о ја ни за ци је на-
ла зи мо и у пе сми: 
   По ви ла се Све та го ра зе ле на;
   Ни је би ла Све та го ра зе ле на,
   Но је би ла све та цр ква Со фи ја,
   У њу по ју три ан ге ла ше сто крил ца,
   Из ме ђу њи ма све та дје ва Ма ри ја25

По ви ја ње све те го ре зе ле не на ла зи мо и у пе сма ма из Ву ко ве књи ге о кр ште њу Ису са Хри-
ста. У овој пе сми на ла зи мо цр кву Со фи ју, ве ро ват но ца ри град ску. У лир ским на род ним пе сма ма 
са Ко со ва и Ме то хи је ви ди мо окре ну тост ис то ку, на ро чи то Ца ри гра ду и Со лу ну.

   „Ви та је ло, ви со ко ле те ла,
   Ви со ко ле те ла, по крај гра да Ца ру је
   До ле ми је дра ги, ре чи те му ње му,
   Ре чи те му ње му че ни ца узре ла“.26

У срп ској на род ној тра ди ци ји раз ви јен је култ по зи тив ног и не га тив ног др ве ћа, од но сно со-
лар ног и се но ви тог. Нај че шће се у лир ском на род ним пе сма ма са Ко со ва и Ме то хи је по ми њу је ла, 

24  Де на Де бељ ко вић, Срп ске на род не умо тво ри не са Ко со ва из ру ко пи са Де не Де бељ ко ви ћа, књи га пр ва, лир ске и еп ске 
на род не пе сме, Ака де ми ја на у ка и умет но сти Ко со ва, При шти на, 1984, стр. 49.

25  Де на Де бељ ко вић,нав. де ло, стр. 50.
26  Вла ди мир Бо ван, Лир ске и еп ске пе сме Ко со ва и Ме то хи је, Сту дент ски за пи си срп ских на род них умо тво ри на са 

Ко со ва и Ме то хи је, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на; На род но де ло, Бе о град; Дом кул ту ре, Ис ток; Струч на 
књи га, Бе о град, 2001, стр. 190.
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бор, ја бу ка, ја вор, јор го ван, ја бу ка, ја вор, бре ки ња… Нео бич не сли ке ко је кри ју древ но зна че ње 
зах те ва ју по дроб ни ју ана ли зу и на пор да би се до шло до из вор ног зна че ња по је ди ног др ве ћа. Чај-
ка но вић је оста вио бо га те сту ди је из на ше ре ли ги је и фол кло ра где је дра го цен Реч ник срп ских 
на род них ве ро ва ња о биљ ка ма. У кор пу су лир ских на род них пе сма на шла се пе сма у ко јој се пе ва 
о бре ки њи ко ју хо ће да исе ку Цр но гор ци и на пра ве од ње гу сле и гу да ло (иако се пра ве од ја во-
ро вог др ве та). Ко ли ко су та бу и са не рад ње би ле уко ре ње не у на шој тра ди ци ји го во ри и то што у 
пе сми на и ла зи мо на кр ше ње та буа. На и ме, код Чај ка но ви ћа на ла зи мо да је бре ки њу за бра ње но 
се ћи. „У се лу Чу на ци ма“, ка же Чај ка но вић, „ве ру је се да је бре ки ња од де вој ке по ста ла, и за то 
је гре хо та се ћи.“27 У овој пе сми на ла зи мо де вој ку ко ја се пре тва ра у бре ки њу, Цр но гор ци је се ку, 
пра ве гу сле ко је не пе ва ју већ гу чу, док де вој ка пе ва. Кр ше ње та буа ни је до ве ло до же ље ног ци ља, 
док де вој ка у пе се че ној бре ки њи пе ва сво јим из вор ним гла сом: 

   Исе ко ше та на ну бре ки њу,
   На гра ди ше гу слу и гу да ло,
   Гу сла гу чи а де вој ка пе ва.“28

Ва жну уло гу у об ре ди ма пре ла за имао је и ја вор. Од др ве та ја во ро вог пра ви се сан дук за 
мр тва ца, ве ро ват но због ње го ве апо тро пај ске мо ћи. А од ње га су пра вље не и гу сле. У јед ној пе-
сми са Ко со ва и Ме то хи је пе ва се:
   Ој, ја во ре, мој зе ле ни ја во ре,
   Је си л’ био та мо до ле под го ре,
   Да л’ си чуо шта за ме не го во ру:
   Оће ли ме у је се ни же ни ти,
   Или ће ме у про ле ће ка лу ђе рит?29

Мла дић се обра ћа ја во ру. Он би же лео де вој ку, а за ка лу ђе ри ти се, за ње га је не ка вр ста сим-
бо лич не смр ти, ко ја је на слу ће на у зе ле ном ја во ру ко јем се обра ћа. Зани мљив је ди ја лог из ме ђу 
Јо ве и Ма ри је као и сли ка сла не ко ја је па ла на Мо стар, сне га око Бе о гра да и ма гле на сред Са ра-
је ва у ко јој су Јо во и Ма ри ја. Он го во ри да је же љан де во ја ка, а Ма ри ја му од го ва ра:
   „Муч, Јо ва не, му ком умук нуо,
   Ја сам ју чер у чар ши ју би ла,
   И за те бе ово го во ра ху:
   Да ће те бе мла да обе си ти,
   Пред џа ми ју, на ду до во др во!“
   Јо ван (Ма ре) ти хо од го ва ра:
   „Муч, Ма ри ја, ако бо га зна деш,
   Да ја зна дем да је то исти на,
   Ко рен би јој сре бром око вао,
   Гра не би јој зла том по зла тио,
   Лих че би јој сит не тре пе тли ке,
   На вр, њој зи там бур обе сио,
   Нек свак зна де еле сам с ном по ги нуо,
   Сас там бу ром и с те бе, Ма ри ја.“30

Сли ка ду да сим би лич но се пре тва ра у сли ку ко смич ког др ве та. Дуд у срп ској ми то ло ги ји 
има се но ви то зна че ње. На ње га ће обе си ти мла ди ћа, али га мла дић вер бал но пре тва ра у др во ко је 

27  Ве се лин Чај ка но вић, Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, стр. 46.
28  Исто, стр. 55.
29  Исто, стр. 68.
30  Исто, стр. 71.
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би мо гло да уче ству је у сва тов ском об ре ду пре ла за. Оно до би ја ту ко но та ци ју јер се са по смрт-
ног об ре да ње го во зна че ње по ме ра до зна че ња об ред ног сва тов ског др ве та ко је на се би има сит не 
тре пе тљи ке а на вр ху там бу ру.

У об ре ди ма пре ла за др во, ко је је има ло по себ но зна че ње, је ја бу ка. Ре кон струк ци ја об ред-
ног зна че ња др ве ћа је вр ло сло же на. На ки ће но др во, као ма ни фе ста ци ја др ве та жи во та,  у свад-
бе ном об ре ду ини ци ра плод ност. Ја бу ка се да ру је у знак бла го сло ва, она је при сут на у љу бав ним 
и свад бе ним пе сма ма. Она се на ла зи на свад бе ном бар ја ку. „У не ким пе сма ма ја бу ка се ја вља као 
мит ско др во жи во та. Пло до ви ду ње, ја бу ке, на ран џе по ред сво је ве ге та тив не сим бо ли ке плод но-
сти, по себ но у свад бе ном зна че њу, сво јом све тлом бо јом озна ча ва ју и сун це, ње го ву жи во то дав ну 
то пло ту и сјај.“31

   По крај пу та ро ди ла ја бу ка,
   Све би се ром и дра гим ка ме њем,
   Сив јој со ко гра не по ло мио,
   Па да ју ћи ју тром и ве че ром,
   Гле да ју ћи низ го ру зе ле ну
   Де два бра та итар лов ло ви ше,
   Удо ви це ср ну и ко шу ту,
   И је лен че зла ћа ни ро го ва,
   И де вој ку ру се ко се злат ну.
   Мла ђи бра тац ста ри јем го во ри:
   „Оди, бра те, ло ва да де ли мо!
   На по клон ти ср на и ко шу та,
   И је лен че зла ћа ни ро го ва,
   Ја ћу узет ли је пу де вој ку,
   Јер се мла ђан оже нио ни сам.“32

     ***
   Ра сла ја бу ка на сред Ца ри гра да,
   Гра не ми ши ри у Дре но по љу,
   Вр хом ми би је у ве дро не бо,
   По дну ми се ди ца рев вој во да,
   Отуд ми иде пре ле па Ја на.“33

У овој пе сми ја бу ка асо ци ра на др во плод но сти ко је уво ди у сва тов ски об ред: 

   Тре сну де вој че ја бу ку:
   Ко ме ће пад не ја бу ка,
   То му ће пад не де вој ка.“34

    ***
   О ја бу ко, мо ри, зе ле ни ко,
   Што си мно го, мо ри, род ро ди ла:
   На две гра ње, мо ри, две ја бу ке,
   А на тре ћу, мо ри, су кол се ди,
   Су кол се ди, мо ри, па бе се ди,
   Па ми гле да, мо ри, та мо до ле,

31  Де јан Ај да чић, нав. де ло, стр. 73.
32  Исто, стр. 73.
33  Исто, стр. 151.
34  Исто, стр. 94.
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   Де де вој ке, мо ри, оро игра ју,
   Да бе ћа ри, мо ри, ка мен ме ћу,
   Куј по ви ше, мо ри, куј по ни же,
   Ка ра Јо ван, мо ри, по нај ви ше,
   На ње га су, мо ри, жу та пу ца,
   За ње га ми, мо ри, ср це пу ца.35

У на род ним пе сма ма са Ко со ва и Ме то хи је по ја вљу ју се и брест, јор го ван, ба дем, ра ки та, 
ја сен, дрен, вр ба, бла гун (храст), то по ла. По себ но зна че ње је и го ра бо жу ро ва, од но сно др во бо-
жу ро во36, ко је је има ло по себ ну уло гу у сва тов ском об ре ду пре ла за а ко је је има ло мно го ду жу 
тра ди ци ју од оне да је ни као из кр ви ко сов ских ју на ка. Ово је још је дан по ка за тељ да је по треб но 
има ти кљу че ве ко јим би смо де ши фро ва ли древ но зна че ње сим бо ла у усме ном на сле ђу. Пе сме са 
Ко со ва и Ме то хи је су бо га та гра ђа, што по ка зу је и се ман ти ка др ве ћа чи ја смо вра та у овом ра ду 
тек от шкри ну ли.
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Summary

The paper deals with semantics of the tree in the folklore of Kosovo and Metohija, which had an important role 
both in rites of passage and in folk customs. Based on a corpus of folk tradition recorded in this ancient Serbian 
territory, it has been shown how the tree is depicted in the remnants of the polytheist view of the world, as well as 
in the forms of newer, Christianized symbolism.
What has been analysed is the meaning of the tree as the axis of the world in lyrical folk poems, as well as traces 
of ritual activities in which the tree had a central role. A special segment of the paper is devoted to the function of 
shade-making trees and to their role in the ritual practices of the Serbian population in Kosovo and Metohija. It has 
been shown that this ancient symbol has special meaning, bearing in mind the archetypal patterns that are domi-
nant in the territory where certain forms of archaic consciousness have been preserved even up to the present day. 

Valentina Pitulić
Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

valentinapit@beotel.rs





23

иВана лазић КоњиК - Маријан јелић

ВеРбАлНе АСОциЈАциЈе у иСПитиВАњу зНАчењА  
лекСеМе ЧУДО у СРПСкОМ Језику

У ра ду се ана ли зи ра ју вер бал не асо ци ја ци је на реч-драж чу до, при ку пље не ме то дом ан ке ти ра ња, ра ди ис-
пи ти ва ња ње ног зна че ња у са вре ме ном срп ском је зи ку. Кон трол но се ис тра жу ју асо ци ја тив не ре ак ци је за 
сти му лу се фан та стич но, фе но мен и нео бич но. У асо ци ја тив ном по љу ре чи чу до по твр ђе на су сва зна че ња 
за бе ле же на у Реч ни ку срп ског је зи ка, као и не ке осо би не ко је се не мо гу пре по зна ти на осно ву реч нич ке 
де фи ни ци је. Ре зул та ти ана ли зе ука зу ју на сло же ну мре жу зна че ња у ко јој пре о вла ђу ју се ме по зи тив ног 
до жи вља ва ња овог пој ма. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је у сва ко днев ној, уоби ча је ној кон цеп ту а ли за ци ји 
но си ла ца срп ског је зи ка зна че ње ʽнео бич на по ја ва’ рав но прав но са ре ли ги о зним зна че њем ʽнат при род на 
по ја ва’ и да би се са ста но ви шта ак ту ел не упо тре бе мо гло на ве сти у реч ни ку као основ но.

Кључ не ре чи: чу до, фе но мен, фан та стич но, нео бич но, вер бал не асо ци ја ци је, лек сич ко зна че ње, асо ци ај тив-
но по ље, срп ски је зик.

1. уВОД

1.1.  Вер бал не асо ци ја ци је

У но ви јим лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма, у ана ли зи раз ли чи тих лек си ко ло шких, лин-
гво кул ту ро ло шких, ког ни ти ви стич ких и др. пр о бле ма, све че шће се као ком пле мен тар на ме то да 
при ме њу је тех ни ка ан кет них ис тра жи ва ња и ме то да асо ци ја тив них те сто ва. Ова ме то да по ка за ла 
се по год ном за ана ли зи ра ње раз ли чи тих сег ме на та лек сич ког зна че ња, као и за пр о у ча ва ње и ре-
кон струк ци ју је зич ке сли ке све та (Барт мињ ски 2011: 66–68). 

У ис тра жи ва њу лек сич ког зна че ња, асо ци ја тив ним те сто ви ма се обич но ис пи ту ју ко но та-
тив ни еле мен ти зна че ња и раз ли чи ти се ман тич ки од но си па ра диг мат ског и син таг мат ског ти па 
у ко је за да та лек се ма сту па. Досадашњa ис пи ти ва ња су по ка за ла да асо ци ја тив на ре ак ци ја пре ма 
ти пу (па ра диг мат ска или син таг мат ска) за ви си од гра ма тич ке вр сте ко јој сти му лус при па да (Диз 
1965, пре ма Дра ги ће вић 2010: 45) и да су нај че шће вер бал не асо ци ја ци је на за да ти сти му лус си-
но ни ми и ан то ни ми (Дра ги ће вић 2010: 60), али да су син таг мат ске ве зе та ко ђе ве о ма ја ке (Т. Ан-
штат 2006, пре ма Дра ги ће вић 2010: 81 и Дра ги ће вић 2010:81). Ис тра жи ва ња су, та ко ђе, по ка за ла 
да асо ци ја тив на по ља ви ше знач них ре чи-дра жи са др же го то во сва њи хо ва ак ту ел на зна че ња и да 
се због то га мо гу ко ри сти ти у ис пи ти ва њу и от кри ва њу по ли се ман тич ке струк ту ре ре чи-сти му лу-
са у жи вој, ак ту ел ној све сти го вор ни ка (в. Дра ги ће вић 2010: 63–67). Асо ци ја тив на по ља лек се ма 
по пра ви лу омо гу ћа ва ју да се упо зна мно го ви ше осо би на ко је се при пи су ју пред ме ту (Барт мињ-
ски 2011: 66), те да се пр о ве ри ва ља ност, тј. се ман тич ка об у хват ност лек си ко граф ских де фи ни ци-
ја, на ро чи то са ста но ви шта је зич ког осе ћа ња са вре ме них го вор ни ка.

1.2.  О лек се ми чу ДО

Реч и по јам чу до иду у ред кул ту рал них кон це па та (Ка ра сик 2002), са знај но-емо ци о нал ног 
ти па (Абы ше ва 2008). По ред уни вер зал них пред ста ва ве за них за овај по јам, ко је се у пр вом ре ду 
ре а ли зу ју у ре ли ги о зном и на уч ном дис кур су, у сва ком је зи ку се ис по ља ва ју и од ре ђе не на ци о-
нал но-кул ту рал не спе ци фич но сти. Зна че ње ре чи чу до у не по сред ној је ве зи са емо ци јом чу ђе ња, 
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тј. спо соб но шћу чо ве ка да се чу ди, што се ис по љи ло не са мо у сфе ри емо ци о нал ног по на ша ња, 
већ и као пред у слов са знај ног пр о це са (Чер ны ше ва 1979: 222). Је дан од ва жних усло ва фор ми-
ра ња овог пој ма је сте ро ђе ње бо го ва као вр хов них прин ци па не за ви сних и одво је них од при ро де 
и при род них по ја ва (Чер ны ше ва 1979: 222). За то је за раз у ме ва ње зна че ња ре чи чу до, нео п ход но 
има ти у ви ду раз ли чи те обла сти са зна ња у ко ји ма се ја вља (на уч но, ре ли ги о зно, је зич ко), те раз-
ли чи те вр сте дис кур са у ко ји ма се упо тре бља ва (у фол клор ним тек сто ви ма у скло пу ми то по ет-
ског мо де ла све та; у ре ли ги о зном дис кур су као тер мин хри шћан ства; у на уч ном, на ро чи то у фи-
ло зо фи ји и пси хо ло ги ји; мо тив чу да је са став ни део књи жев но сти и пр о вла чи се кр оз све ви до ве и 
пе ри о де књи жев ног ства ра ла штва; у јав ном дис кур су, по себ но у но ви нар ском, у ви ду уста ље них 
ко ло ка ци ја и фра зе о ло ги за ма, а та ко ђе и у сва ко днев ној упо тре би у истом ви ду).

По ла зна осно ва за фор ми ра ње схва та ња чу да го вор ни ка срп ског је зи ка, као и дру гих на ро да 
Евро пе (уп. Абы ше ва 2008, за рус. и енгл. је зик), у ве зи је са по и ма њем да је чу до бо жи је де ло. О 
то ме го во ре и ети мо ло шки по да ци пре ма ко ји ма се реч чу до асо ци ја тив но по ве зу је с ре чи ма ко је 
се од но се на бо га, а од 13. ве ка по ста је глав ни хри шћан ски тер мин за сно ван на основ ном сми слу 
ʽоно што се пр о чу ло, о че му се по че ло го во ри ти’ (од гла го ла чу ти, в, Skok 1971: 339–240, под 
чу до; исп. и Ло ма 2002: 22–28). По да ци за бе ле же ни у ре ле вант ним де скрип тив ним реч ни ци ма 
срп ског је зи ка: РЈА, РМС6, РМС1,1 та ко ђе по ка зу ју да се као при мар но у реч ни ци ма на во ди ре ли-
ги о зно зна че ње ʽнат при род на по ја ва’. У Асо ци ја тив ном реч ни ку срп ског је зи ка (2005) сти му лус 
чу до ни је об ра ђен.

Де скрип тив ни реч ни ци срп ског је зи ка по ка зу ју да не по сто је ве ће по те шко ће, тј. раз ли ке у 
са мом из два ја њу и на во ђе њу зна че ња ко ја се за сни ва ју на тзв. фи зич ким осо би на ма пр о ис те клим 
из чул ног опа жа ња све та ко ји нас окру жу је (пред мет но-пој мов на зна че ња). У сва три реч ни ка са 
нај пре на во ди зна че ње за сно ва но на сми слу ʽнат при род на по ја ва’ оли че но у бо жан ском де ла њу, а 
за тим и зна че ња за сно ва на на се ма ма ̔ нео бич на ствар, по ја ва, до га ђај’ и на се ми ве ли чи не (ве ли ки 
под виг, по ду хват ко ји из не на ђу је ве ли чи ном РМС6, 2 б). Пр о блем се, ме ђу тим, ја вља у ве зи са ту-
ма че њем њи хо вог уза јам ног од но са и у ве зи са из два ја њем и на во ђе њем ре ле вант них де фи ни циј-
ских обе леж ја ко ја се не мо гу та ко ла ко от кри ти, бу ду ћи за сно ва на на пси хо ло шким, со ци јал ним 
и кул ту рал ним ка рак те ри сти ка ма пред ме та (до га ђа ја), ре а ли зо ва ним у сфе ри лек сич ке ко но та ци-
је (Барт мињ ски 2011: 409–410). Реч ни ци до из ве сне ме ре бе ле же ове осо би не, али их пот пу ни је 
и пре ци зни је мо гу пред ста ви ти тек раз ли чи те дру ге ана ли зе, ме ђу ко ји ма зна чај но ме сто при па да 
ан кет ним те сти ра њи ма.2 Ан кет на ис тра жи ва ња пру жа ју ре ле вант не по дат ке о са вре ме ном је зич-
ком са зна њу но си ла ца срп ског је зи ка и за то се, као по моћ но сред ство, мо гу ко ри сти ти у ис пи ти-
ва њу лек сич ког зна че ња, а од ве ли ке по мо ћи мо гу би ти и лек си ко гра фу при ли ком пред ста вља ња 
лек се ма у реч ни ци ма. По ред то га што пред ста вља ју сво је вр сне по ка за те ље зна че ња ре чи-дра жи, 
вер бал не асо ци ја ци је от кри ва ју раз ли чи те се ман тич ке од но се у ко је реч-драж сту па.

2.  ци Ље Ви иС тРА Жи ВА њА

Циљ овог ра да је да се по мо ћу ме то де ан кет них ис тра жи ва ња у ви ду асо ци ја тив ног те ста, 
ис пи та се ман тич ка струк ту ра ре чи чу до у срп ском је зи ку с аспек та је зич ког осе ћа ња са вре ме них 
го вор ни ка. Оче ку је мо да ће ана ли за за бе ле же них вер бал них асо ци ја ци ја у се ман тич ком по љу ове 
ре чи пру жи ти пот пу ни ју сли ку зна че ња и ука за ти на не ке се ман тич ке осо би не ко је се при пи су ју 

1  Де таљ ни по да ци о реч ни ци ма да ти су на кра ју ра да у Ли те ра ту ри.
2  У ра ду Ла зић-Ко њик, Је лић (2012), ана ли зи ра ли смо зна че ње ре чи чу до на осно ву ма те ри ја ла из реч нич ког кор пу са 

РЈА, РМС6 и РМС1 узи ма ју ћи у об зир ре зул та те до ко јих смо до шли при ме ном раз ли чи тих ме то до ло шких по сту па-
ка: ана ли зом лек си ко граф ске де фи ни ци је, ана ли зом твор бе них и се ман тич ких де ри ва та, ана ли зом па ра диг мат ских 
од но са, ана ли зом ми ни мал них син таг мат ских од но са тј. ко ло ка ци ја и фра зе о ло ги за ма, као и ре зул та те до ко јих смо 
до шли ана ли зом вер бал них асо ци ја ци ја у овом ис тра жи ва њу. За све стра но са гле да ва ње сли ке зна че ња ре чи чу до 
би ло би по треб но ана ли зи ра ти још не ке кон тек сте упо тре бе, нпр. тек сто ве на род не тра ди ци је, на ро чи то кли ши ра не, 
књи жев но у мет нич ке тек сто ве, но вин ске тек сто ве.
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овом пој му, а ко је су реч нич ким де фи ни ци ја ма пред ста вље не до из ве сног сте пе на или уоп ште ни-
су пред ста вље не. Је дан од ци ље ва ис тра жи ва ња је и да се пр о ве ри ак ту ел ни ста тус зна че ња ко је 
се у де скрип тив ним реч ни ци ма на во ди као при мар но (ре ли ги о зно зна че ње за сно ва но на сми слу 
ʽнат при род на по ја ва’). Ми сли мо да је у је зич ком са зна њу са вре ме них но си ла ца срп ског је зи ка, у 
се ман ти ком и праг ма тич ком до ме ну, ово зна че ње рав но прав но са зна че њем за сно ва ним на се ма ма 
ʽнео бич на по ја ва, ствар, до га ђај’. Упра во асо ци ја тив ни тест мо же би ти до бар по ка за тељ ти пич но-
сти не ког зна че ња у упо тре би из син хро ниј ске је зич ке пер спек ти ве. 

2.1. Опис ис тра жи ва ња

За по тре бе ис тра жи ва ња лек сич ког зна че ња ре чи чу до у овом ра ду, са ста ви ли смо ма ли 
асо ци ја тив ни тест на ко ји су од го ва ра ли сту ден ти Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру и При род-
но ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом Са ду (сту ден ти ма те ма ти ке). У ан ке ти ра њу је уче ство ва ло 
укуп но 118 сту де на та. Ан ке та је са др жа ла 20 ре чи-дра жи. То су (пре ма ре до сле ду у ан ке ти): па ме-
тан, чу до, учи ти, не го, мај ка, фе но мен, ма ло, ав-ав, фан та стич но, ме ке та ти, зид, те ле фон ски, 
ли мун, при ход, са мо, зу ја ти, не из др жљив, осу да, ра дост, нео бич но. Нас су за ни ма ле ре ак ци је 
не сле де ће ре чи-дра жи: чу до, фе но мен, фан та стич но и нео бич но; оста ле су ста вље не да би се 
сма њио ути цај њи хо вог ме ђу соб ног асо ци ра ња и углав ном су пре у зе те из Асо ци ја тив ног реч ни ка 
срп ског је зи ка (осим сти му лу са ав-ав, ме ке та ти и зу ја ти). Ре чи-дра жи фе но мен, фан та стич но 
и нео бич но смо увр сти ли кон трол но, за то што се ја вља ју у де фи ни ци ји лек се ме чу до (фе но мен 
у свој ству си но ни ма, а при де ви/при ло зи3 фан та стич но и нео бич но као до ми нант не се ман тич ке 
ком по нен те). Сту ден ти су има ли 2 ми ну та да ис пу не ан ке ту (око 6 се кун ди по јед ној ре чи-дра жи). 
Од њих је тра же но да на за да те ре чи од го во ре јед ном реч ју или две ма ре чи ма ко је им пр во пад-
ну на па мет. Ан ке та је ра ђе на по узо ру на ме то до ло ги ју пред ста вље ну у Асо ци ја тив ном реч ни ку 
срп ског је зи ка.

3.  АНА ли зА

На за да ти сти му лус чу до до би ли смо 49 раз ли чи тих ре ак ци ја. Би ло је 16 оми си ја (ше сна е-
сто ро ис пи та ни ка ни је има ло ни ка кву асо ци ја ци ју).4 Ме ђу од го во ри ма са фре квен ци јом ве ћом од 
1 по ја ви ле су се сле де ће ре ак ци је (у за гра да ма су на ве де не фре квен ци је по ја вљи ва ња): не ви ђе но 
(9), од де те та (8), ве ли ко (8), свет ско (6), при ро де (6), Бог (5), при ро да (4), сре ћа (4), де те (3), свет 
(3), ве ра (3), ле по (2), ле по та (2), из не на ђе ње (2), не мо гу ће (2), сан (2), за ни мљи во (2), нео бич но 
(2).

Пре ма укуп ном бр о ју раз ли чи тих асо ци ја ци ја (49) мо же се кон ста то ва ти да је асо ци ја тив-
но по ље сти му лу са чу до ве о ма рас пр ше но.5 Ње го ва ве ли ка рас пр ше ност мо же се об ја сни ти ап-
стракт ном при ро дом са ме име ни це и, у ве зи са тим, нео д ре ђе ном и ши ром се ман ти ком ко ја ути че 
на ве ћу и ра зно вр сни ју спо ји вост са дру гим лек се ма ма (исп. Дра ги ће вић 2010: 86). Ап стракт но 
зна че ње по твр ди ло се у од го во ри ма ис пи та ни ка ко ји чу до пер ци пи ра ју углав ном нео д ре ђе но и 

3  У на ве де ном об ли ку сти му лу си фан та стич но и нео бич но се мо гу схва ти ти дво ја ко, као при де ви и као при ло зи. Од го-
во ри су по ка за ли да ис пи та ни ци нај че шће асо ци ра ју истим об ли ком (фан та стич но: сјај но (7), је ло (6), ле по (6), пре-
ле по (6), иде ал но (4), екс тра (3), див но (3), су пер (3), фе но ме нал но (3), из ван ред но (3), де ло (2), сли ка (2), од лич но (2) 
итд.; нео бич но: чуд но (28), ле по (8), обич но (6), и дру га чи је (3), ис ку ство (2), лу до (2), је дин стве но (2), чу до (2), но во 
(2), не бо (2), бо ја (2) итд.), од но сно да се оба сти му лу са схва та ју на оба на чи на (фан та стич но: мо ре, пе ва ње, на у ка, 
ап со лут но, по себ но, ве о ма, из гле даш итд.; нео бич но: огле да ло, са зна ње, фан та сти чан, ма ло, ни шта, стра шно итд.).

4  У три слу ча ја реч је о сту ден ти ма ко ји ма ма тер њи је зик ни је срп ски већ ма ђар ски и то ни је је ди на реч-драж ко ја је 
оста ла без ре ак ци је. У оста лим слу ча је ви ма ма тер њи је зик ис пи та ни ка је срп ски, а то та ко ђе ни је је ди на реч-драж 
ко ја је оста ла без ре ак ци је

5  Исто се мо же кон ста то ва ти за асо ци ја тив на по ља пре о ста ле три ре чи: фе но мен (64), фан та стич но (64), нео бич но 
(44).
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у ка те го ри ја ма ду хов них, емо ци о нал них и естет ских вред но сти (нпр. не ви ђе но, сре ћа, ве ра, за-
ни мљи во, из не на ђе ње, ле по, ле по та и др. и из ра зи са нео д ре ђе ном за ме ни цом: не што по себ но, 
не што ле по).

Два нај фре квент ни ја од го во ра у асо ци ја тив ном по љу пре ма ти пу ре ак ци је је су син таг мат-
ске асо ци ја ци је: не ви ђе но, од де те та. Ово мо же из гле да ти нео че ки ва но, бу ду ћи да је на име ни-
цу-сти му лус у не у трал ном об ли ку (но ми на ти ву јед ни не) уоби ча је на асо ци ја ци ја па ра диг мат ска, 
по пра ви лу си но ним или ан то ним. Ова кви од го во ри су, ме ђу тим, са свим оправ да ни ако се има у 
ви ду да реч чу до не ма пре ма се би у лек сич ком си сте му ни ти пра вих си но ни ма, ни ти пра вих ан то-
ни ма, ни ти ула зи у хи по ни миј ске ре ла ци је са дру гим лек се ма ма, али је из гра ди ла од ре ђе не уста-
ље не лек сич ко-син таг мат ске спо је ве у ко ји ма се ја вља с осла бље ним, из бле де лим зна че њем или с 
тен ден ци јом фра зе о ло ги за ци је. У РМС1 под од ред ни цом не ви ђе но (у значењу који се ретко виђа, 
несвакидашњи, нечувен, изузетан) наведен је и пример чудо невиђено као типична, фреквентна 
синтагма. Код лексеме дете налази се и израз чудо од детета у значењу дете с изванредним 
интелектуалним способностима, јако паметно, обдарено дете.

Ра ни ја ис тра жи ва ња су по ка за ла да су асо ци ја тив не ве зе из ме ђу син таг мат ски по ве за них 
лек се ма чвр сте и да не рет ко има ју ду бљу уко ре ње ност у од но су на па ра диг мат ске. То до ла зи до 
из ра жа ја по себ но ка да су син таг мат ски спо је ви уста ље ни и ка да им је зна че ње у из ве сном сте пе-
ну ока ме ње но. Асо ци јат не ви ђе но ука зу је на не ке осо би не у зна че њу ре чи чу до ко је су по твр ђе не 
и дру гим од го во ри ма у ан ке ти. Пре све га на те сну ве зу са емо ци јом чу ђе ња, јер се овај син таг-
мат ски спој ја вља као из раз емо ци о нал не ре ак ци је по ја ча ног ин тен зи те та на не што не ве ро ват но, 
што се ни је де си ло, у шта се не мо же по ве ро ва ти, што је у сва ком сми слу нео че ки ва но, нео бич но, 
је дин стве но, на ро чи то, из у зет но, у ви ду пред ста ве у сва ко днев ној, уоби ча је ној кон цеп ту а ли за-
ци ји све та (Гле дај, гле дај чу да не ви ђе на! РМС6). Асо ци јат не ви ђе но от кри ва не ке еле мен те у 
струк ту ри зна че ња лек се ме чу до ка рак те ри стич не за раз го вор ни кон текст упра во кр оз функ ци ју 
ис ти ца ња и по ја ча ва ња основ ног зна че ња, уно ше њем са тив не се ме и се ме по ја ча ног сте пе на.

На се му по ја ча ног, пре ко мер ног, екс трем ног ин тен зи те та у сми слу при су ства не ке осо би не 
у кон цеп ту а ли за ци ји зна че ња ре чи чу до (мла ђих) го вор ни ка срп ског је зи ка, ука зу је и дру га по 
уче ста ло сти ре ак ци ја: од де те та. Чу до од де те та је уста ље ни спој за из ра жа ва ње из у зет но сти, 
не у о би ча је но сти, из ван ред но сти, је дин стве но сти (де те та о ко јем је реч), нај че шће у по зи тив ном 
сми слу. Обич но се ми сли на по се до ва ње из у зет ног та лен та (за не што). Мо дел с пред ло гом од (чу-
до од + Ген.) је чест у раз го вор ном је зи ку,6 зна че ње ̔ чу до’ се пре но си на име ни цу у ге ни ти ву (чу до 
од X > X је чу до), а у ан ке ти је по твр ђен још од го во ром чу до од сту ден та.7

Асо ци јат де те (3) ука зу је на исти тип од но са у па ру сти му лус – ре ак ци ја бу ду ћи да се уз 
по моћ ми ни мал них тран сфор ма ци ја мо же ре кон стру и са ти иста гра ма тич ка ве за чу до од де те та 
(исп. Ка ра у лов 1993, по себ но стр. 214, 215).

Асо ци ја тив на ре ак ци ја ве ли ко (8), са ви со ком уче ста ло шћу по ја вљи ва ња, мо же би ти ре ле-
вант на по твр да ис так ну то сти се ме по ја ча ног сте пе на у се ман тич кој струк ту ри. Она је, без сум ње, 
и од раз сте ре о тип них мо ти ва и уста ље них по че та ка на род них пе са ма, ду бо ко уса ђе них у је зич ко-
кул тур ној све сти но си ла ца срп ског је зи ка (Ми ли Бо же чу да ве ли ко га).8 Са истим зна че њем при-
сут на је и асо ци ја ци ја чуд но (1). Чуд но чу до је уста ље ни из раз у на род ним пе сма ма са зна че њем 
ʽве ли ко чу до’ (в. у РЈА и у РСА НУ чу дан под изр.; исп. и Ло ма 2002: 28–30).

Асо ци ја ци је на сти му лус чу до от кри ва ју пр о то ти пич ног ка у за то ра чу да: Бог (5), ве ра (3) и при-
ро да (10) (од го во ри при ро де (6) и при ро да (4) мо гу се по сма тра ти за јед но, бу ду ћи да се јед но став ном 

6  Ве ли ки бр ој раз ли чи тих по твр да да ју кон тек сти на ин тер не ту.
7  У ста ри јим из во ри ма (РЈА) с на ве де ним зна че њем: ču do od ubo žtva i po ni žen stva; Kao ču do od mu dro sti ... što va še ga; 

ču do od li po te. Осим овог мо де ла, у ста ри јем је зи ку је по твр ђен и мо дел без пред ло га: ču do stje na; ču do mjer nič ke zna-
no sti, tu nel ta mi ški; ko je ču do sna ge i la ko će u njih da nas ov đe vi di mo (РЈА), у ко јем зна че ње чу да има по јам ко ји сто ји у 
ге ни ти ву, а ак ту е лан је и у са вре ме ном је зи ку: чу до при ро де, чу до бо ла (при ме ри из ан ке те).

8  Код мла ђих го вор ни ка срп ског је зи ка ре ак ци ја чу до ве ли ко мо же би ти и кул ту ро ло шки усло вље на, ини ци ра на ре чи-
ма пе сме Еда мер поп гру пе Moby Dick „Чу до ве ли ко да се до го ди / ма ло сре ће нек и ме не по го ди“, бу ду ћи да се ре чи 
по пу лар них ну ме ра ла ко и ду го пам те.
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тран сфор ма ци јом пре во де у исти гра ма тич ко-се ман тич ки од нос: чу до при ро де). Из ових од го во ра на-
слу ћу је се људ ска по тре ба да се, не са мо у на уч ном по и ма њу, већ и у на ив ном са зна њу, сва ка по ја ва, 
до га ђај или ствар об ја сне и до ве ду у ве зу са вр ши о цем, тј. узроч ни ком рад ње. Ка да не ма ра ци о нал ног, 
чу ли ма до ступ ног вр ши о ца, на ив на свест по се же за ви шим прин ци пом и ви шим си ла ма.

Ре ли ги о зна ин тер пре та ци ја зна че ња мо же се пре по зна ти у сле де ћим од го во ри ма: Бог (5), 
ве ра (3), нат при род но, не бе ско, не бо и Архан гел. Бр ој и ра зно вр сност асо ци ја ци ја са ре ли ги о-
зном се мом све до чи о ста бил но сти овог зна че ња у је зич кој све сти са вре ме них (мла ђих) го вор ни-
ка. Те мат ска до ми нант ност укуп ног асо ци ја тив ног по ља, ме ђу тим, ста вља у исту или над ре ђе ну 
ра ван зна че ње ʽнео бич на по ја ва, ствар или до га ђај’ (не ви ђе но (9), од де те та (11), за ни мљи во (2), 
нео бич но (2), из не на ђе ње (2), нео че ки ва но, не ствар но, стра но, не што по себ но, ле по али рет ко и 
др.),9 па се с раз ло гом мо же по ста ви ти пи та ње оправ да но сти на во ђе ња ре ли ги о зног зна че ња као 
при мар ног у де скрип тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка, с аспекта актуелности (уобичајености и 
фрквентности) употребе.10

И оста ле ре ак ци је, чак и ка да је фре квен ци ја по ја вљи ва ња (1), мо гу би ти зна ча јан по ка-
за тељ од ре ђе них се ман тич ких ка рак те ри сти ка, на ро чи то ка да се асо ци ја ти те мат ски гру пи шу. 
Нај ве ћи бр ој углав ном по је ди нач них ре ак ци ја но се сми сао ʽоно што из не на ђу је сво јом ве ли чи-
ном’ (свет ско (6), свет (3), се дам свет ских чу да, пи ра ми да, пла ни на у обла ци ма, от кри ће). Да ље 
се из два ја ју се ме: ʽбај ка’ (Ала дин, Али са у зе мљи чу да, пла ни на у обла ци ма), и ʽне ствар но’ (сан 
(2), не мо гу ће (2), нат при род но, нео че ки ва но, не ствар но, стра но),11 ʽпо зи тив на естет ска или емо-
ци о нал на по ја ва или ре ак ци ја’ (сре ћа (4), ле по (2), ле по та (2), не што по себ но, не што ле по, „вау“),  
ʽне мо гућ ност упра вља ња’ (бог (5), ве ра (3), ро ђе ње, оздра вље ње).12 Ве ћи на на ве де них се ма ни је 
ушла у лек си ко граф ски опис ове ре чи, прем да су не ки се ман тич ки и де ри ва ци о ни пр о це си за сно-
ва ни упра во на њи ма (чу де сан, чу де сно, чу де сност, за чу ди ти). 

По себ но ће мо се освр ну ти на асо ци јат „вау“,13 бу ду ћи да овај уз вик ни је за бе ле жен у на шим 
де скрип тив ним реч ни ци ма и да от кри ва на ро чит тип се ман тич ке ве зе из ме ђу ре чи чу до и сфе ре 
емо ци ја. Уз ви ци ни су чест тип ре ак ци ја на име нич ке сти му лу се и за то је за ни мљи ва ње го ва по-
ја ва у асо ци ја тив ном по љу. Као ре чи ко ји ма се из ра жа ва ју емо ци о нал на ста ња, уз ви ци мо гу да 
ука жу на по ве за ност сти му лу сне ре чи са емо ци ја ма или емо ци о нал ним по на ша њем. Уз ви ком вау 
из ра жа ва ју се сна жна осе ћа ња из не на ђе ња, ди вље ња, ус хи ће ња, ра до сти, чу ђе ња и сл. Емо ци ја 
чу ђе ња се че сто до во ди у ве зу са уз ви ци ма као на чи ном ње ног из ра жа ва ња.

У асо ци ја тив ном по љу ре чи чу до па ра диг мат ске асо ци ја ци је го то во да из о ста ју. Ја вља се 
је ди но ре ак ци је фе но мен (1), ко ја је де ли мич ни си но ним ре чи чу до. За ни мљи во је да сти му лус 
чу до не иза зи ва ре ак ци ју фе но мен, а да реч-драж фе но мен иза зи ва од го вор чу до код ве ли ког бр о ја 
ис пи та ни ка (15). То се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да је реч чу до део оп штег лек сич ког фон да и 
да као та ква при па да ак тив ном лек сич ком фон ду го вор ни ка срп ског је зи ка. Реч фе но мен је, ме ђу-

9  Као ре ак ци ја на сти му лус нео бич но ја вља се да ле ко нај че шће реч чуд но (28), а ово ме тре ба до да ти и по зна че њу слич-
ну ре ак ци ју чу до (2). Ни је без зна ча ја ни то да на ре чи чу до и нео бич но има до ста истих асо ци ја ци ја: ле по, не бо, за-
ни мљи во, ве ли ко, де те, чуд но, ма ло. Ве ро ват но да су се код сти му лу са чу до ре ак ци је рас пр ши ле на раз ли чи те фор ме 
из ра жа ва ња основ ног сми сла ʽнео бич но’ у ви ду лек се ма не ви ђе но, за ни мљи во, нео бич но, нат при род но, не ствар но, 
док се у слу ча ју при де ва/при ло га нео бич но због истог гра ма тич ког об ли ка до би ла хо мо ге ни ја сли ка.

10  Чер ни ше ва је кон ста то ва ла: „Чу до во зни ка ет как на осно ве да ль не й ше го по зна ния ми ра и за ко нов де тер ми ни зма, 
так и на осно ве раз ви тия ре ли ги о зно го со зна ния. И ре ли гия на дол го под чи ня ет се бе чу де са. То ль ко в на ши дни чу-
де са на чи на ют вы сво бо жда ть ся из-под вла сти ре ли гии, те ря ют ха рак тер свер хъ е сте ствен но сти“ (Чер ны ше ва 1979: 
222–223).

11  За ни мљи во је да се реч фан та стич но у је зич ком са зна њу мла ђих го вор ни ка срп ског је зи ка кон цеп ту а ли зу је у сми-
слу: сјај но (7), ле по (6), пре ле по (6), иде ал но (4), екс тра (3), див но (3), су пер (3), фе но ме нал но (3), из ван ред но (3), 
од лич но (2), и да се у до ста од го во ра ве зу је за хра ну (је ло (6), чо ко ла да, тор та, хра на, пи ће) или на уч ну фан та сти ку 
(на у ка (2), на уч на, на уч на фан та сти ка), а да је са мо јед на асо ци ја ци ја у ве зи са чу дом: чу де сно. Го то во да не ма асо ци-
ја ци ја ко је би упу ћи ва ле на основ но зна че ње овог при де ва: „ко ји је ство рен фан та зи јом, ма штом, не ства ран, има ги-
на ран, нео би чан, чу дан, не ве ро ва тан, чу де сан“.

12  Јед на од асо ци ја ци ја на сти му лус фе но мен би ла је: чу дом из ле чен.
13  Упра во је та ко, са зна ци ма на во да, на пи сан у ан ке ти.
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тим, као реч стра ног по ре кла, на пе ри фе ри ји лек сич ког си сте ма, што мо же да покаже и по да так 
да је на сти му лус фе но мен да то нај ви ше ре ак ци ја у ви ду оми си ја (22). 

4.  зА кЉу чАк

У асо ци ја тив ним по љи ма лек се ма обич но се на ла зе го то во сва ре ле вант на зна че ња ви ше-
знач ног сти му лу са, што по твр ђу ју ре зул та ти ана ли зе асо ци ја тив ног по ља ре чи чу до: асо ци ра на 
су сва зна че ња за бе ле же на у Реч ни ку срсп ког је зи ка (РМС1), као и не ке осо би не ко је се не мо гу 
пре по зна ти на осно ву реч нич ке де фи ни ци је. 

Асо ци ја тив но по ље ре чи чу до по ка зу је сло же ну мре жу зна че ња за сно ва ну на се ма ма: ʽнео-
бич но’, ʽнат при род но’, ʽне мо гу ће’, ʽза ни мљи во’, ʽиз не на ђе ње’, ʽсре ћа’, ʽле по та’, ʽсан’, ʽбај ка’, у 
ко јој, мо жда по ма ло нео че ки ва но и су прот но сли ци ко ју ну ди реч нич ки кор пус, пре о вла ђу ју асо-
ци ја ци је по зи тив ног до жи вља ва ња овог пој ма у на ив ном са зна њу са вре ме них го вор ни ка срп ског 
је зи ка: сре ћа (4), ле по (2), ле по та (2), за ни мљи во (2), ро ђе ње (1), оздра вље ње (1), не што по себ но 
(1), от кри ће (1), не што ле по (1), „вау“ (1), ле по али рет ко (1), же на (1), док су асо ци ја ци је са не га-
тив ним зна че њем рет ке: стра но (1), бо ла (1).

У РМС1 реч чу до је (у основ ној се ман тич кој ре а ли за ци ји) мар ки ра на као ре ли гиј ски и ми-
то ло шки тер мин/по јам. Не спор но је да се ова лек се ма мо же до ве сти у ве зу са хри шћан ским уче-
њи ма пре ко ко јих је ушла у срп ски је зик, те да пред ста вља јед ну од основ них, кључ них ре чи 
срп ске на род не кул ту ре, тра ди ци о нал но и мит ски устро је ног мо де ла све та, на род них оби ча ја и 
ве ро ва ња.14 Ис тра жи ва ње је, ме ђу тим, по ка за ло да је у сва ко днев ној, уоби ча је ној кон цеп ту а ли за-
ци ји но си ла ца срп ског је зи ка зна че ње ʽнео бич на по ја ва’ рав но прав но са ре ли ги о зним зна че њем 
ʽнат при род на по ја ва’ и да би се са ста но ви шта ак ту ел не упо тре бе мо гло на ве сти у реч ни ку као 
основ но. Тре ба ло би раз ми сли ти да ли је оправ да но ис пред де фи ни ци је ста ви ти функ ци о нал-
но-стил ске мар ке ре рел. и мит., бу ду ћи да су не ке од ових се ма у ви ду на ро чи тих кул ту рал них 
се ман тич ких ком по не на та део пој мов ног зна че ња, па би их мо жда би ло упут ни је пред ста ви ти у 
ви ду гло са, као до пу ну зна че ња, нпр. у ре ли ги о зној пред ста ви или у на род ном ве ро ва њу. По да ци 
из ан ке те, у сва ком слу ча ју, мо гу да бу ду зна чај на по моћ лек си ко гра фу не са мо у иден ти фи ка ци ји 
зна че ња, већ и при ли ком њи хо вог пред ста вља ња, те ода би ра и на во ђе ња при ме ра у реч ни ку.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ АСОЦИАЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЯ  СЛОВА ЧУДО В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

В статье анализируются вербальные ассоциации, полученные в анкете, как реакция на слово-стимул чудо, 
ради изучения его значения в современном сербском языке. В свойстве проверки, исследуются ассоциатив-
ные реакции на стимулы фантастично, феномен и необыкновенно (фантастично, феномен и необично). 
Целью данной работы является анализ семантической структуры слова чудо в сербском языке с помощью 
вербальных ассоциаций в сознании современных говорящих, а также проверка статуса значения этого слова 
в толковых словарях, в которых основное его значение религиозное и объясняется как ̔ сверхъестественное 
явление’. 
В ассоциативном поле слова чудо, подтверждены все значения, зарегистрованные в Словаре сербского 
языка (РМС1), а также некоторые свойства, которых нельзя определить на основании словарной дефи-
ниции. Результаты анализа указывают на сложную сеть значений, в которой преобладает положительное 
восприятие этого понятия.
Исследование показало, что в повседневной, привычной концептуализации носителей сербского язы-
ка, значение этого слова равноправно подразумевает ʽнеобыкновенное явление’ и религиозное значение 
ʽсверхъестественное явление’ и, с точки зрения актуального употребления, его можно записать на первом 
месте в словаре.

       Ивана Лазић Коњик
           Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија
                ivana.konjik@gmail.com
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ПеЈОРАтиВНи НАзиВи зА ЖеНСкА лицА 
у СРПСкиМ ГОВОРиМА ВОЈВОДиНе1

У ра ду су ана ли зи ра ни пе јо ра тив ни на зи ви за жен ска ли ца, екс цер пи ра ни из де сет све за ка Реч ни ка срп ских 
го во ра Вој во ди не. Гра ђа је кла си фи ко ва на по се ман тич ким обе леж ји ма, нпр. на зи ви де тер ми ни са ни фи зич-
ким, пси хич ким и мо рал ним осо би на ма, про ми ску и тет ним по на ша њем, као и по уз ра сном или по ро дич ном 
ста ту су. При ка за на је ска ла екс пре сив но сти, као и дру ге лек сич ко-се ман тич ке спе ци фич но сти. Па жња је, 
та ко ђе, усме ре на на нор ма тив ну стра ну пе јо ра тив них на зи ва, тј. упо тре бу ква ли фи ка ти ва у реч ни ку, као 
што су пеј (пе јо ра тив), аугм (ауг мен та тив), по др (по дру гљи во зна че ње), вулг (вул гар но), прен (пре не се но) 
и ирон (иро нич но). Твор бе ном ана ли зом су об у хва ће ни про дук тив ни и ни ско про дук тив ни су фик си, ко ји ма 
се гра де пе јо ра тив ни на зи ви за жен ска ли ца. Кла си фи ко ва ни су по ти пу твор бе и по вр сти ре чи од ко јих су 
до би је ни та кви на зи ви (име ни це, при де ви, гла го ли), а уз по је ди не пе јо ра ти ве утвр ђе но је и по ре кло.

Кључ не ре чи: пе јо ра ти ви, жен ски род, Вој во ди на, се ман ти ка, твор ба, по ре кло пе јо ра ти ва

1.  уВОД

Пе јо ра ти ви, као вр ста су бјек тив не оце не, су оне име ни це ко је са др же по грд но зна че ње и 
њи ма се из ра жа ва пре зрив и ома ло ва жа ва ју ћи став пре ма ре фе рен ту (Си ме он 1969: 37). 

За по тре бе на шег ра да eксцерпирали смо гра ђу из де сет све за ка Реч ни ка срп ских го во ра 
Вој во ди не (у да љем тек сту: РСГВ). Ово је реч ник ко ји об у хва та пре те жно гра ђу из два ју вој во-
ђан ских ди ја ле ка та, шу ма диј ско-вој во ђан ског и сме де рев ско-вр шач ког, гра ђу ди ја ле ка та ко ло ни-
ја ли за то ра, као и гра ђу из ви ше срп ских се ла у Ру му ни ји и Ма ђар ској. Ово ни је реч ник ко ји је у 
гра ма тич ком сми слу ди фер ен цијалан у од но су на стан дард ни је зик, бу ду ћи да је шу ма диј ско-вој-
во ђан ски ди ја ле кат, у сво јим основ ним цр та ма, ушао у осно ви цу срп ског књи жев ног је зи ка. И по-
ред ве ли ког бро ја стан дард них ре чи, реч ник је за др жао ка рак тер пот пу ног ди ја ле кат ског реч ни ка. 
Гра ђа од укуп но 360 екс цер пи ра них лек сич ких је ди ни ца по ка зу је да овај го вор оби лу је пе јо ра ти-
ви ма. У на шем ра ду гра ђу смо ана ли зи ра ли са се ман тич ког и твор бе ног ста но ви шта. При ме ти ли 
смо да лек се ме но се раз ли чи те сте пе не пе јо ра тив но сти и да не ке од њих не но се ква ли фи ка ци ју 
пеј (пе јо ра тив), већ не ку из слич ног до ме на: аугм (ауг мен та тив), ирон (иро нич но), по гр (по грд-
но), прен (пре не се но) и вулг (вул гар но). Од лу чи ли смо да ова кве лек се ме, без об зи ра на стил ски и 
нор ма тив ни ста тус, по сма тра мо као пе јо ра ти ве за ли ца, за то што пе јо ра тив на твор бе на осно ва у 
спо ју са афек тив ним су фик сом упу ћу је на пе јо ра тив ност. У гра ђу смо укљу чи ли и лек се ме двој-
ног ро да, при род ног и гра ма тич ког, му шког и жен ског ро да (ај ма на, ала му ња, ба ла вур да, ба ра ба, 
би тан га, бр бо ња, бр ља, бу да ла, вр да ла ма, дан гу ба, др ти на, шта ка ра итд.).2 При ме ти ли смо да 
по ред број них лек се ма са двој ним ро дом, у РСГВ по сто је и оне уз ко је је на ве де но да су жен ског 
ро да, али из де фи ни ци је и(ли) при ме ра за кљу чи ли смо да су двој ног ро да, тј. оне озна ча ва ју уоп-
ште но осо бу (би ло му шку или жен ску): гњи да, жво ња, жи во ти ња, зга ди ја / жга ди ја, ке ра, кур-
ва, мр ци на, усра ни ца, ха ла, цвећ ка, џом ба и шу ка. За бе ле жи ли смо, та ко ђе, јед ну лек се му сред њег 

1  Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 17800 „Лингвистичка истраживања савременог књижевног 
српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и пројекту бр. 178007 
„Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, који у целини финансира 
Министарство за науку Републике Србије.

2  С об зи ром на то да се на ша гра ђа ба зи ра на име ни ца ма жен ског ро да, ни смо до да ва ли ква ли фи ка тор за жен ски род, 
али смо обе ле жа ва ли лек си ку двој ног ро да.
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ро да ко ју смо по при ме ру тре ти ра ли и као лек се му жен ског ро да: за ке ра ло (Ње на све кр ва је не ко 
за ке ра ло).

2.  Cе МАН тич кА АНА ли зА

Екс цер пи ра ну гра ђу по де ли ли смо на не ко ли ко лек сич ко-се ман тич ких це ли на.3 Ова кла-
си фи ка ци ја је услов на и у се ман тич ком сми слу при лич но гру ба, јер мно ги пе јо ра ти ви мо гу да 
укљу чу ју ви ше се ман тич ких ком по нен ти. 

2.1. Фи зич ке ОСО би Не чО Ве кА:

2.1.1. фи зич ке осо би не чо ве ка: жен ту ри на аугм / згра му ла м/ж  / згро му ла м/ж / ко би ла*4 
/ пр да ра / тром фа м/ж „не спрет на, гру ба, круп на осо ба“, тр бу љен да аугм „же на са ве ли ким тр-
бу хом“, ушко пље ни ца* прен „не жен стве на же на“, ђин ђо шка „не про пор ци јал но гра ђе на жен ска 
осо ба“, кра ва / кра ве ти на прен по гр / мур цу ла м/ж по др / су кла та м/ж по гр / тро тла* „гло ма зна 
и не зграп на жен ска осо ба“, га ду ра* „ру жна же на“, бон џа прен / жго ља м/ж „мр ша ва, сит на, не-
раз ви је на, по гу ре на же на“, на пи чак / па ци цврк м/ж по др „сит на и вит ка жен ска осо ба“, скар ла ма 
/ шта ка ра м/ж по гр „ве о ма ви со ка осо ба, ду гач ких ру ку и но гу; же на ко ја је ви ша од му жа“, бо-
га љу ша* „же на са фи зич ким не до стат ком“, шан то шка по гр „шан та ва, хро ма же на“, кре шта ли ца 
„жен ска осо ба ко ја има кре штав глас“, му за ра прен по др „же на са ве ли ким гру ди ма“, ха ла „гр до-
си ја“. Укуп но 26 пе јо ра ти ва.

2.1.2. фи зич ке осо би не чо ве ка ко је ујед но мо гу би ти и оце на по на ша ња: sинsура* „ве о ма 
из ра сла, круп на (али не зре ла) де вој ка“, де бел гу за / дро пља прен / дру сла / дру сле ти на / наћ ва ра 
„го ја зна, не зграп на, ле ња жен ска осо ба“, пиц мил ка „за во дљи ва, при влач на жен ска осо ба“. Укуп-
но 7 пе јо ра ти ва.

2.1.3. жен ска осо ба ко ја не од го ва ра пол ном сте ре о ти пу: ај да ра / му шка ра / му шко ба ња / 
му шка ра ча / му шко ба ња ста „жен ска осо ба ко ја ли ком и др жа њем под се ћа на му шкар ца или има 
не ке му шке осо би не; она ко ја је у ста њу да оба вља му шке по сло ве“. Укуп но 5 пе јо ра ти ва.

2.2. СПО ЉА ШЊИ ИЗ ГЛЕД ЧО ВЕ КА: го ло гу за* „сла бо оде ве на же на“, дро ља* „не у ред но 
об у че на жен ска осо ба“, ма чу ка та / чу ма прен „осо ба раш чу па не и не у ред не ко се“, цви ке ра ши ца 
„ко ја но си цви ке ре, на о ча ре“. Укуп но 5 пе јо ра ти ва. 

2.3. Не МО РА лАН НА чиН ПО НА шА њА:

2.3.1. жен ска осо ба ко ја је по сво јим по ступ ци ма не мо рал на, ни штав на: ба ра ба м/ж /  
б(р)езо бра зни ца / гов на ра / зга ди ја зб / жга ди ја зб / ке ра / кур ва* / кур ве ти на по гр / мр ци на* по-
гр / му стра / не ва ља ли ца / фу ка ра* м/ж / цвећ ка ирон / шми зла*  „лош чо век, осо ба пре вр тљи вог 
ка рак те ра, про па ли ца, олош, шљам“, гњи да прен / сро ла м/ж по гр / фр ка / фу ња ра м/ж / шу ша 
по гр „без вред на осо ба без има ло угле да, ни шта ри ја“, ко би ла по гр / кр ма ча* прен по гр / куч ка* 
прен / опај да ра* / по ква ре ња ку ша / по ква ре њан шти на / (х)уља* м/ж „не мо рал на же на“, би тан га 
м/ж / фо ка фу ља м/ж / фор ка фу ља / штра па ђо за м/ж „скит ни ца, про па ли ца, не рад ник“, вр да ла-
ма м/ж „пре вр тљи ва, не по у зда на осо ба ко ја из бе га ва оба ве зе“, гри во шки ња „жен ска осо ба ко ји 
сво је ду хов но си ро ма штво при кри ва не ким спо ља шњим обе леж ји ма (оде лом, по на ша њем и сл.)“, 

3  Кри те ри јум за се ман тич ку по де лу су би ле са мо лек си ко граф ске де фи ни ци је и на ве де не по твр де, ма да ми сли мо да је 
сте пен по ли се ман тич но сти код не ких лек се ма да ле ко ши ри и про из вољ ни ји.

4  Зве зди ца (*) у на шем ра ду обе ле жа ва по ли се мич ну реч, тј. та кву реч ко ја има нај ма ње две лек сич ко-се ман тич ке ка-
те го ри је.
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изе ли ца* м/ж „ко ји мно го се ки ра не ко га, ко ји из ра бљу је дру ге љу де“, ло пи на м/ж / ло пу жа м/ж 
/ ло пур да м/ж аугм „ло пов“, ште то чи на м/ж „осо ба ко ја на но си, при чи ња ва ште ту“, не вер ни ца 
„жен ска осо ба ко ја је из не ве ри ла, пре ва ри ла дру гу осо бу (обич но о же ни, су пру зи)“, бе ћа ру ша / 
беч-ко би ла / ка ла шту ра* по гр / лу ци фер ка „же на или де вој ка сло бод ни јег по на ша ња“. Укуп но 42 
пе јо ра ти ва.

2.3.2. жен ска осо ба не при јат не или не по жељ не на ра ви и ка рак те ра (не по слу шна, нео д го-
вор на, не по у зда на, нео пре зна, до сад на, пла шљи ва, твр до гла ва, раз ма же на, хи ро ви та и сл.): ала-
му ња м/ж / фр ка фу ља* м/ж / хај да ра* / ши ба џи ја м/ж „нео збиљ на, не по у зда на, нео д го вор на 
осо ба, ве тро пир“, ли си ца прен / му со ве да по гр / шпи ца „пре пре де на, лу ка ва, ли це мер на жен ска 
осо ба“, ула гу ша / ули зи ца м/ж „жен ска осо ба ко ја ла ска њем за до би ја не чи ју на кло ност, ко ја се 
до дво ра ва“, ева / на паст / при ши пе тља ж/м „на пад на, до сад на, на ср тљи ва, на ме тљи ва же на“, ус-
па ла м/ж / ус па ља ча / ус пи ја ча / ус пи јој ла / ус пи ју ша „осо ба ко ја се ла ко ус па ли, раз дра жи; уобра-
же на, уми шље на жен ска осо ба“, фрај ла* по гр / шми зла* „уобра же на, над ме на же на“, ци ци ја м/ж 
/ џи мли ја м/ж / џи мри ја м/ж / шкр ти ца м/ж „шкр та осо ба“, ла жа ра / ла жљи ви ца / ла жов чи на 
м/ж / ла жу ра / ла жур да „же на ко ја ла же, ко ја је скло на ла га њу“, ду ри ба ба м/ж „онај ко ји се ла ко 
и че сто ду ри, љу ти“, за гу ла м/ж / за гу ља ча / јо гу ни ца / пр даљ ка м/ж прен „осо ба ко јој се не мо же 
уго ди ти, те шке на ра ви; твр до гла ва осо ба“, ку ка ви ца м/ж прен „осо ба ко ја не ма до вољ но хра бро-
сти“, кур фућ ка ли ца „ра до зна ла же на“, луц ка „ла ко ми сле на жен ска осо ба“, ма га ри ца* прен по гр 
„глу па ча, твр до гла ва же на“, тра ља м/ж „не за ин те ре со ва на, не мар на осо ба“, фа ло ски ња „ко ја се 
хва ли“, хар да ла м/ж „на гла, нео пре зна осо ба“, це пи дла ка м/ж „осо ба ко ја сит ни ца ма при да је ве-
ли ку па жњу“, џом ба прен „не при сту пач на, не дру же љу би ва осо ба“. Укуп но 42 пе јо ра ти ва.

2.3.3. на сил на, зла, опа ка жен ска осо ба: ажда ја прен / бе шти ја / ве шти и ца  прен / га ду ра* 
прен / гво зден ба ба / ђу бре тар ка* прен / зло ћа м/ж / зо ља прен / ка ра кон џу ла / ке ран џа аугм / ксан-
ти па / куч ка* прен / по ква ре ња ка / про кле ти ња м/ж / про кле шти на м/ж / ро спи ја / рас пан др ка ча 
„зла, по ква ре на, бес кру пу ло зна, опа ка же на“, жи во ти ња прен / кр во пи ја м/ж / пу ста(х)ија м/ж 
„гру ба, су ро ва осо ба, ко ја не ко га ис ко ри шћа ва, зло ста вља“, пич ка ши ца по гр „жен ска осо ба ко ја 
во ли да се ту че“. Укуп но 22 пе јо ра ти ва.

2.3.4. бес по сли чар ка, не рад ни ца, лен шти на: ај ма на м/ж / дан гу ба м/ж / за мла та м/ж „бес-
по сли чар, би тан га“, згај ба м/ж / квоч ка* по гр / лен гу за м/ж / лен чу га м/ж / лен чу ра м/ж / лен шти-
на м/ж / лен шти ња м/ж / лењ чу га м/ж / лењ шти на м/ж / ле шти на м/ж / ле њи ви ца / мр ље ди на по гр 
/ мр ци на* по гр / тро тла* м/ж / (х)уља* м/ж / фрћ ка ли ца „ле ња, нео д го вор на осо ба, лен шти на“. 
Укуп но 19 пе јо ра ти ва.

2.3.5. жен ска осо ба ко ја је сла бе во ље, нео т пор на, не спо соб на, не спрет на, бо ле шљи ва: 
богаљ м/ж прен / бо га љу ша* прен / за ве за ча / кља ку ша / ко за* по гр / шво ња м/ж / ше пр кља м/ж 
/ ше пр тља м/ж „не спо соб на, не спрет на осо ба ко јој ни шта не по ла зи за ру ком“, пи ша ме ка м/ж / 
усра м/ж по гр / усра ни ца / кме за м/ж „осо ба бла ге на ра ви, бо ја жљи ва осо ба“, сра ћа по гр „тро ма, 
успо ре на осо ба; не за ин те ре со ва на осо ба“, штир ку ша по гр „же на ко ја има бе ло пра ње“. Укуп но 
14 пе јо ра ти ва.

2.3.6. глу па, ин те лек ту ал но за о ста ла, на ив на, ла ко ми сле на, луц ка ста жен ска осо ба: бу да ла 
м/ж / глу па ча по гр / гу ска прен / за глај да ча / зврн да / ко за по гр / ко ко шка по гр / ма га ри ца* прен 
по гр / му ла прен / му ћур ла м/ж / му ћур ли ја по гр / не ве жа м/ж / су кла та м/ж по гр  „глу па, бу да ла-
ста жен ска осо ба“, ке ре фе ка по гр / лу дај ка по гр / луц пр да / шан др ка м/ж / са кај лу да м/ж / са кај-
слу та / са ка лу да м/ж / хај да ра* / шу ка / шућ ка „луц ка ста, нео збиљ на, не пред ви ди ва осо ба“, лу да / 
нуј ка „мен тал но по ре ме ће на, ма ло ум на, умо бол на осо ба; не про ми шље на, не ра зум на, не смо тре на 
осо ба“, слуп ка „ла ко ми сле на жен ска осо ба“. Укуп но 26 пе јо ра ти ва.

2.3.7. осо ба ко ја пре те ру је у је лу и пи ћу: (х)ала / ала ви ца / ала пљи ви ца / бу ра га ча / жде ра* 
м/ж по гр / изе ли ца* м/ж / из и шти на м/ж „ала ва жен ска осо ба, про ждр љи ви ца“, жде ра* м/ж по гр 
/ жде ре ти на м/ж / ис пи чу ту ра м/ж / ло ка ча м/ж / лок ма ча м/ж / ожде ра ни ца / оло ка ни ца м/ж / 
пи јан ду ра м/ж / пи јан шти на м/ж / пи је ни ца / шљо ка џи ја „осо ба ко ја мно го пи је, пи ја ни ца, ал ко-
хо ли чар“. Укуп но 18 пе јо ра ти ва.
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2.3.8. жен ска осо ба ко ја мно го ски та, лу та: (х)ај да ра / хај да ру ша / хај на / би тан га м/ж / ван-
ца(ла)га / ван ци га м/ж / еп ка ли ца / ски та ра / ски та чи на м/ж аугм / (х)уца ли ца м/ж „рас пу ште на 
же на, же на ко ја ра до ски та“, пи ци по шта / хор ду ља / хор цу ља / ца кал ка / опај да ра* / флан дра / 
по се лу ша / по тр ку ша „же на ко ја во ли да иде од ку ће до ку ће, про во де ћи вре ме у пра зним раз го-
во ри ма, по се лу ша“. Укуп но 18 пе јо ра ти ва.

2.3.9. жен ска осо ба ко ја мно го и сва шта при ча, ко ја је скло на сва ђи, ого ва ра њу: ала па ча / 
апај да ра / аран ђу ша / бр бљи ви ца / бр бљу ша / бр бо ња / бр бо ри ја / дрн да / жва ла ча  по гр / ка ла-
шту ра* / квоч ка* прен / кво ца ли ца прен / ла ја ви ца / лај ку ша / лан ду па м/ж / олај ку ша / сплет-
ка ши ца / сплет ку ша / та лан да ра / тан др ка ча прен / то ро ку ша / тра ча ра м/ж / тра ча рај ка / 
тр че рај ка / тра чер ка / фља кан дра / фр ка фу ља*  „же на ко ја мно го при ча; же на ко ја ого ва ра и 
сплет ка ри“, за вр ља ча / на џак-ба ба / шљо пр да „сва дљи ва, џан гри за ва осо ба ко ја дру ги ма стал но 
при го ва ра и на ла зи ма не (обич но ста ри ја жен ска осо ба)“. Укуп но 30 пе јо ра ти ва.

2.3.10. не кул тур на, не ва спи та на жен ска осо ба: ди вља ку ша / заћ ка / па ор ки ња  по гр / про-
ста ку ша / џу џа „де вој ка или же на ко ја се по на ша не кул тур но, при ми тив но, не ва спи та но, вул гар-
но“, жво ња м/ж прен „не мио, не по же љан чо век“.  Укуп но 6 пе јо ра ти ва.

2.3.11. не до ра сла, не зре ла жен ска осо ба: ба ла ви ца / ба ла ву ра / ба ла ву ша / ба ла вур да „она 
ко ја је не до ра сла, не зре ла“, sинsура* „ве о ма из ра сла, круп на (али не зре ла) де вој ка“. Укуп но 5 пе-
јо ра ти ва.

2.3.12. не у ред на, аљ ка ва жен ска осо ба: аљ ка ву ша / аљ ку ша / аљ ка ча / бо клу ча ра / бо кљу ча-
ра / бр ља м/ж / бр љи ви ца / гу ња ча / ђу бре тар ка* по гр / кло по ша / кр ма ча* прен по гр / ку жња ра 
/ ма сле ња ча по гр / му ћу на ра по гр / опај да ра* / сви ња ру ша / смр ђу ша по гр / фу шер ка „аљ ка ва, 
не у ред на, пр ља ва осо ба“. Укуп но 18 пе јо ра ти ва.

2.3.13. жен ска осо ба ко ја је скло на пре те ра ном до те ри ва њу, ги зда њу: ги зда ви ца / иро шки ња 
/ шми зла* „ги зда ва же на, ка ћи пер ка, по мо дар ка“, лор фа / ло фра по гр „на пад но на шмин ка на жен-
ска осо ба“, ги зда ву ша „по дру гљив на зив за жен ску осо бу (обич но уда ва чу) ко ја се мно го до те ру је 
а ма ло ра ди“, шин ди ви ла „жи ва, не мир на мла да жен ска осо ба ко ја же ли да при ву че па жњу ко кет-
ним др жа њем и оде ва њем“. Укуп но 7 пе јо ра ти ва.

2.4. ЖЕН СКА ОСО БА СЛО БОД НОГ СЕК СУ АЛ НОГ ПО НА ША ЊА: бе шти ја / дро ља* / 
дро ца / дро цу ља / ждре би ца прен / же не ти на* / иро шки ња / кур ва* / кур ве шти на / лу жни ца / на-
ми гу ша / пи зда ча / пи здо шки ња / пи зду ља вулг / пич ко ша по гр / пич ку ша по гр / пи чо ка ра / пи што-
ља ра / по ле гу ша по гр / при ле гу ша / про фук ња ча / пр цој ка вулг / пр цо шки ња вулг / ра до дај ка по гр 
/ раш че пу ља / тро тла* прен / удра вулг / фам фу ља вулг / фан фу ља / фаћ ка ли ца по гр / флин та / 
флин та ра / флин ту ра / флок ша / флоћ ка / флоћ ку ша / флу ту ра / фљо шка / фрај ла* / фр ка фу ља* / 
фу ка ра* / фук са / фук се ти на вулг / фук си ца вулг / фу фа / хај ма на / цу фла по гр / чак ши ру ша по гр 
/ чван ча по гр / чван чу ра по гр / чван чу ша по гр / шви га ру ша / шкљо ца ра / шу шу ми га „же на ла ког 
мо ра ла ко ја ола ко сту па у сек су ал не од но се, раз врат на жен ска осо ба, про сти тут ка“, шва лер ка / 
шво лер ка „жен ска осо ба ко ја одр жа ва ван брач не ин тим не од но се с не ким му шкар цем, љу бав ни-
ца; жен ска осо ба ко ја се упу шта у љу бав не аван ту ре“, го ло гу за „ла ко оде ве на же на скло на не мо-
ра лу“, ај ги ру ша / ај ги ри ца прен „пре на гла ше но чул на, пу те на же на“. Укуп но 59 пе јо ра ти ва.

2.5. ПО РО ДИЧ НИ СТА ТУС:  од бе гу ша / по бе гу ља / ус коч(н)ица / ускоч ки ња „де вој ка ко ја је 
уско чи ла, ко ја је од бе гла за мом ка ми мо во ље ро ди те ља“, по ња вар ка „женска особа ко ја се по сле 
раз во да вра ти ро ди те љи ма да жи ви с њи ма; ко ја се раз и шла с парт не ром по сле кра ћег за јед нич-
ког ван брач ног жи во та“, па ждр ку ша / по лов ња ча по гр „раз ве де на рас пу сна же на“, ба ба де вој ка / 
зо ста ла „ста ри ја не у да та жен ска осо ба, усе де ли ца“, те рен ка по др „жен ска осо ба ко ју рад ник на 
те ре ну на ђе за за ба ву“. Укуп но 10 пе јо ра ти ва.

2.6. МА ТЕ РИН СТВО: ја лов ка / ја ло ви ца / ушко пље ни ца „ко ја је ја ло ва, не спо соб на за ра ђа-
ње“, ко пи ла ча „же на ко ја је ро ди ла ван брач но“. Укуп но 4 пе јо ра ти ва.
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2.7. СО ЦИ ЈАЛ НИ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ СТА ТУС: го ло гу за* „си ро ма шна же на“. Је дан пе јо-
ра тив.

2.8. УЗ РАСТ: ба бе ти на / ба бу ри на / ба бу ске ра / др ти на м/ж по гр / ма то ра „ста ра из ну ре-
на осо ба (обич но мај ка или су пру га)“, фир ци гер ка „че тр де се то го ди шња жен ска осо ба“. Укуп но 
6 пе јо ра ти ва.

2.9. УОП ШТЕ НО ПО ДРУ ГЉИ ВИ НА ЗИ ВИ ЗА ЖЕН СКЕ ОСО БЕ: ге но ве ва / ге на ве ва „по-
дру гљив на зив за жен ску осо бу“, де вој чу ра аугм / же не ти на* аугм / кен џа по гр / цу ре ти на аугм 
„де вој ка, же на“. Укуп но 6 пе јо ра ти ва. Ти на зи ви, на ста ли од име ни ца са не у трал ним зна че њем 
жен ске осо бе, ре а ли зу ју пе јо ра тив но зна че ње, а та ква се ман тич ка ре а ли за ци ја усло вље на је пер-
цеп ци јом по ла у је зич кој сли ци све та (в. Јо ва но вић 2010: 98).

Кри те ри ју ми по ко ји ма смо на ве де ну лек си ку по сма тра ли као пе јо ра тив ну су: екс пре сив на 
функ ци ја и емо тив но зна че ње, дру го сте пе на (се кун дар на) но ми на ци ја, стил ска мар ки ра ност и 
не ке твор бе не и се ман тич ке спе ци фич но сти (ко је су пред ста вље не у по гла вљу ко је се од но си на 
твор бу). Екс пре сив на функ ци ја је зи ка је она ко јом се мо же из ра жа ва ти емо ци о нал но ста ње го-
вор ни ка, во ља и же ља, ко ја је усме ре на као по зив слу ша те љу (Си ме он 1969: 292). По ред ве ли ког 
бо ја при мар не пе јо ра тив не но ми на ци је (нпр. дру сла, дун да, го ло гу за, пиц ми лак, ђин ђо шка), уочи-
ли смо при ме ре са дру го сте пе ном (се кун дар ном) но ми на ци јом ко је су, та ко ђе, јед на од основ них 
од ли ка пе јо ра тив них екс пре си ва: ажда ја, (х)ала, бо гаљ, ве шти ца, гњи да, гу ка, жи во ти ња, зо ља, 
ка ра кон џу ла, квоч ка, ке ра, ко би ла, ко за, ко ко шка, кра ва, кра ве ти на, кр во пи ја, кр ма ча, ку ка ви ца, 
куч ка, ли си ца, лу да, лу дај ка, ма га ри ца, му ла, на паст, про кле ти ња, пу ста(х)ија, цвер глан, цвећ-
ка, ште то чи на, штрк итд. Ове се кун дар не но ми на ци је од ли ку ју се пре но ше њем име на са јед-
ног са др жа ја на дру ге, а пре но ше ње ових ана ло ги ја вр ши се пре ко тро па и фи гу ра (ме та фо ром, 
ме то ни ми јом и по ре ђе њем). Ове фи гу ре огле да ју се пре ко ан тро по ни ми за ци је зо о ни ма и де ло-
ва те ла зо о ни ма: ај ги ру ша, ај ги ри ца, беч-ко би ла, гњи да, гри во шки ња, гу ска, дро пља, ждре би ца, 
жи во ти ња, квоч ка, ке ра, ке ран џа, ко би ла, ко за, ко ко шка, ко пи ла ча, кра ва, кра ве ти на, кр ма ча, 
ку ка ви ца, куч ка, ли си ца, ма га ри ца, мр ци на, му ла, му за ра, сви ња ру ша, смр ђу ша, ушко пље ни ца, 
ште то чи на; фи то ни ма: цвећ ка; пред ме та: гу ња ча, за ве за ча, пи што ља ра, при ши пе тља, та лан да-
ра, флин та, цви ке ра ши ца, чак ши ру ша, шта ка ра, штир ку ша; ми то ло шких би ћа: ажда ја, (х)ала, 
бе шти ја, ве шти ца, ка ра кон џу ла, лу ци фер ка, пу ста(х)ија, ро спи ја и чу ма; де ло ва људ ског те ла: 
бу ра га ча, го ло гу за, де бе ло гу за, пи зда ча, пиш до шки ња, пи зду ља, пич ко ша, пи шку ша, пи чо ка ра, 
тр бу љен да, фљо шка, це пи дла ка; људ ских из лу че ви на: гов на ра, жва ла ча, ба ла ву ра, ба ла ви ца, 
ба ла ву ша и ба ла вур да; и на зи ва бо ле сти: фир ци гер ка. Као се ман тич ки спе ци фич не из дво ји ће мо 
ве ли ки број оно ма то пеј ских ре чи: жде ра, жде ре ти на, зврн да, кво ца ли ца, кља ку ша, кме за, кре-
шта ли ца, лок(м)ача, пиц мил ка, пи ша ме ка, пр даљ ка, пр да ра, пр цој ка, пр цо шки ња, тан др ка ча, 
фам фу ља / фан фу ља, флок ша, флоћ ка, флоћ ку ша, фо(р)ка фу ља / фр ка фу ља, фрћ ка ли ца, фу фа, 
ца кал ка, шво ња, шљо ка џи ја, шућ ка, шу ша, шу шу ми га итд.

Сви пе јо ра тив ни екс пре си ви за жен ска ли ца раз вр ста ни су на оне ко ји ма је мар ки ран фи-
зич ки из глед, тј. ка ква спо ља шња обе леж ја, и на оне ко ји ма се обе ле жа ва ју ка кве не га тив не пси-
хич ке или мо рал не осо би не. Че ста су пре кла па ња ових ка те го ри ја, тј. пу но има оних при ме ра где 
се од ре ђе ним естет ским обе леж јем да је оце на етич ке вред но сти. Та кве су: го ло гу за „ла ко оде ве на 
же на скло на не мо ра лу“, га ду ра „ру жна, зла же на“, дро ља „же на ла ког мо ра ла; не у ред но об у че на 
жен ска осо ба“, ко би ла „круп на, гру ба же на; не мо рал на же на“, опај да ра „аљ ка ва же на; не мо рал-
на жен ска осо ба; жен ска осо ба ко ја во ли да ски та и ого ва ра“, тро тла „не спрет на пу ни ја жен ска 
осо ба; глу па ча; же на ла ког мо ра ла“ и шми зла „по мо дар ка, ка ћи пер ка, ко ке та; пре по тент на, уобра-
же на же на; пре фи га на жен ска осо ба“. Кат ка да је и осо би на фи зич ког из гле да ко ја пред ста вља за 
но си о ца објек тив но по зи тив ну осо би ну, нај ве ро ват ни је под ба ла стом па три јар хал не тра ди ци је, 
пре у зе ла им пли цит ну етич ку пе јо ра тив ност: на пи чак „сит на и вит ка жен ска осо ба“ и пиц мил ка 
„за во дљи ва, при влач на жен ска осо ба“. Не га тив ном оце ном и вул гар но шћу од ли ку ју се чак и оне 
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је ди ни це ко ји ма се име ну ју же не са из ра зи то ве ли ким гру ди ма као пре суд ним сте ре о ти пом жен-
стве но сти и сек су ал но сти, нпр. му за ра, што је до каз да се не га тив но мар ки ра све оно што од у да ра 
од оче ки ва ног и „нор мал ног“. 

По ре ђе њем се ман тич ког са др жа ја гра ђе пе јо ра тив них екс пре си ва за му шка и жен ска ли ца 
(в. Станић/Јанковић 2011) из два ја мо, као јед ну од нај у оч љи ви јих осо би на, оштар кри тич ки од нос 
пре ма жен ском про ми ску и те ту, где се жен ска сек су ал на де ви јант ност и че ста про ме на парт не ра, 
кул ту ро ло шки, са ста но ви шта му шка ра ца, обе ле жа ва из ра зи то ви со ким сте пе ном пе јо ра тив но сти 
и са стил ске стра не мар ки ра вул га ри зми ма. С дру ге стра не, та кво исто по на ша ње код му шка ра ца 
од ли ку је се по зи тив ном ко но та ци јом, као ода ва ње при зна ња и ди вље ња, што би нас мо гло на ве-
сти на за кљу чак да су твор ци пе јо ра ти ва углав ном при пад ни ци му шког по ла.

Не би смо мо гли да из дво ји мо не ке дру ге не га тив не осо би не ве за не ис кљу чи во за же не ко је 
се оце њу ју као не га тив не са ста но ви шта дру штве ног мо ра ла и оп хо ђе ња, а ис по ља ва ју се кроз 
не при хва тљи ве по ступ ке пре ма дру ги ма. Ме ђу не ким не га тив ним осо би на ма, за ко је би смо оче-
ки ва ли да су ис кљу чи во му шке, на осно ву кул ту ро ло шког сте ре о ти па на сле ђе ног из про шло сти, 
а ко ји се и огле да у пре зен то ва ној гра ђи, на ла зи се гру бост (пу ста(х)ија м/ж, кр во пи ја м/ж, жи-
во ти ња м/ж, пич ка ли ца), ба ха тост (бе шти ја, ван ца ла га / ван ци га м/ж) и скло ност ка ал ко хо ли зму 
(жде ре ти на, ис пи чу ту ра, лок(м)ача м/ж, ожде ра ни ца, оло ка ни ца м/ж, пи јан ду ра м/ж, пи јан шти-
на м/ж, пи је ни ца м/ж, шљо ка џи ја м/ж). По што су ова кве осо би не ти пич ни је за му шкар це, а у са-
вре ме ном дру штву је до шло до из јед на ча ва ња ро до ва и у овим не га тив ним сфе ра ма дру штве ног 
по на ша ња, данас ве ли ки број екс пре си ва но си обе леж је дво род но сти. 

Ве ли ки број екс пре си ва ор га ни зу је се у не ко ли ко ка те го ри јал них гру па, на осно ву ве ли ког 
бро ја ди фе рен ци јал них се ма. Те ка те го ри јал не гру пе раз ли ку ју се по сте пе ну екс пре сив но сти, 
па та ко уоча ва мо ви со ку, по ви ше ну и сни же ну екс пре сив ност. Ви со ки сте пен екс пре сив но сти5 
има ју: ажда ја, ај ги ру ша, ај да ра, ај ма на, (х)ала, ала па ча, аљ ка ву ша / аљ ку ша / аљ ка ча, апај да ра, 
аран ђу ша, ба ба де вој ка, ба бе ти на / ба бу ри на / ба бу ске ра, ба ра ба, беч-ко би ла, бе шти ја, би тан га, 
бо гаљ / бо га љу ша, бо клу ча ра / бо кљу ча ра, бон џа, бу да ла, бу ра га ча, ве шти ца, га ду ра, гво зден-
ба ба, ге но ве ва, глу пан џа / глу па ча / глу пу ша, гњи да, гов на ра, гу ска, ди вља ку ша, дро ља / дро ца / 
дро цу ља, дро пља, др ти на, дру сла / дру сле ти на, ђу бре тар ка, жва ла ча, жго ља, ждре би ца, жи во-
ти ња, за гу ла / за гу ља ча, за глај да ча, зга ди ја / жга ди ја, згра ну ла / згро му ла, зо ља, зо ста ла, ја лов-
ка / ја ло ви ца итд. По ви ше ни сте пен екс пре сив но сти: ај ги ри ца, ала ви ца / ала пљи ви ца, ала му ња, 
ба ла ву ра / ба ла ву ша / ба ла вур да, бр бљи ви ца / бр бљу ша, бр бо ња / бр бо ри ја, ван ца ла га / ван ци га, 
ги зда ву ша, го ло гу за, гри во шки ња, дан гу ба, де бе ло гу за, дрн да, жво ња, жде ре ти на, же не ти на 
/ жен ту ри на, за ве за ча, за вр ља ча, згај ба, зге ба, из и шти на, ис пи чу ту ра, јо гу ни ца итд. Сни жен 
сте пен екс пре сив но сти: ба ла ви ца, б(р)езо бра зни ца, бе ћа ру ша, бле са, бр ља / бр љи ви ца, ва га бун-
да, вр да ла ма, вр ти реп, врц ка ли ца, ги зда ви ца, гу ња ча, де вој чу ра, дун да, ду ри ба ба, ђин ђо шка, ева, 
еп ка ли ца, жде ра, за ке ра ло, за мла та, заћ ка, зврн да, зло ћа, sинsура, изе ли ца, иро шки ња итд. Кри-
те ри ју ми за раз два ја ње ових екс пре си ва ти чу се се ман тич ке и стил ске стра не. Нај о штри ју осу ду, 
ипак, но се пси хич ке и мо рал не осо би не чо ве ка, као и жен ски про ми ску и тет, па смо нај ве ћи број 
та квих лек се ма, по себ но оних са обе леж јем вул гар но сти и оних на ста лих ме та мор фи за ци јом од 
зо о ни ма, свр ста ли у пе јо ра ти ве ви со ког сте пе на екс пре сив но сти. Нај бо љи при мер за то је пе јо-
ра тив бо гаљ, на зив за чо ве ка са фи зич ким хен ди ке пом, ко ји се у реч ни ку тре ти ра и као лек се ма 
су бјек тив но оце ње на од стра не го вор ни ка као екс пре сив чи ја је сфе ра про ши ре на на озна ку чо-
ве ко вог од но са пре ма ра ду, па та ко озна ча ва „не спо соб ну, не спрет ну, тра па ву“ жен ску осо бу. 
Пе јо ра ти ви са по ви ше ним и сни же ним сте пе ном екс пре сив но сти мо гу у се би но си ти де ми ну ци ју 
(по ви ше ни) или хи по ко ри стич ност (сни же ни екс пре си ви), а сни же ни екс пре си ви мо гу но си ти 
још и до зу сим па ти ја пре ма од ре ђе ној не га тив ној осо би ни, по себ но ако су ње ни но си о ци де ца 
(уп. за ке ра ло, зврн да, зло ћа). За кљу чу је мо да је не у по ре ди во ве ћи број пе јо ра ти ва са ви со ким сте-
пе ном екс пре сив но сти у од но су на оста ле две гру пе и да је за пе јо ра ти ве са сни же ним сте пе ном 
екс пре сив но сти ка рак те ри стич на упо тре ба у фа ми ли јар ној и ин тим ној ко му ни ка ци ји.

5  На ве ли смо гра ђу из пр ве три све ске РСГВ.
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Сте пен екс пре сив но сти че сто од ре ђу је ко му ни ка тив ни и праг ма тич ки план упо тре бе (уче-
сни ци, са др жај, си ту а ци ја), па се на осно ву кон тек ста од ре ђу ју и не га тив не емо ци је ко је се ис-
ка зу ју екс пре сив ном лек си ком: пре зир (Та њи на при ја је пра ва заћ ка),6 га ђе ње и гну ша ње (То је 
јед на жво ња, увек нас обру ка у дру штву би ло по ступ ци ма, би ло не до лич ним по на ша њем или 
бљу та вим го во ром), ни по да шта ва ње (Би ла је то кра сна де вој ка, а сад је дро ца), не по што ва ње (С 
отом ала му њом не ћу ни да ди ва ним), по ни жа ва ње, ру га ње и вре ђа ње (Оже нио се та ком бо га љу-
шом да мо ра ма ти да му ку ва и пе ре), исме ва ње и иро ни ја (На ра ни ти жде ру и ке ру, не ћеш ус пе ти, 
јер они не зна ју за ме ру) и сл.

3. тВОР бе НА АНА ли зА

Кла си фи ка ци ју смо из вр ши ли та ко што смо нај пре из дво ји ли про сте, не мо ти ви са не ре чи 
ко је се за вр ша ва ју на гра ма тич ки на ста вак -а, а за тим лек се ме ко је се за вр ша ва ју на су фикс -а 
и на нул ти су фикс. По том сле ди ана ли за до ма ћих и стра них су фик са, по ре до сле ду на осно ву 
бро ја пе јо ра ти ва обра зо ва них по мо ћу њих. У окви ру сва ке це ли не на бро ја ли смо су фик сал не, 
пре  фиксал но-су фик сал не из ве де ни це и сло же ни це до би је не ком по зи ци јом. На кра ју, на ве ли смо 
пре фик сал но-су фик сал не лек се ме, лек се ме до би је не кон вер зи јом и ком по зи ци јом,7 као и оне за 
ко је ни смо утвр ди ли по ре кло. Ре ги стро ва ли смо две лек се ме, ко је спа да ју у име нич ке по лу сло же-
ни це (беч-ко би ла и на џак-ба ба).

3.1. Про сте, не мо ти ви са не ре чи, ко је се за вр ша ва ју на гра ма тич ки на ста вак -а, жен ског су 
или двој ног му шког и жен ског ро да: ажда ја (тур ци зам, в. Skok 1: 80 s.v. ažda ha; ЕРСЈ 1: 67–68 
s.v. ажда ја), (х)ај да ра (не ја сног по ре кла, в. ЕРСЈ 1: 79 s.v. ај да ра), ај ма на м/ж „бес по сли чар, би-
тан га“ / хај ма на „ап си да; жен ска осо ба сло бод ни јег по на ша ња“ / хај на „рас пу ште на же на, же на 
ко ја ра до ски та“ (бал кан ски тур ци зам, Skok 1: 18 s.v. aj ma na), ала „про ждр љив, не за сит чо век“ 
и ха ла „гр до си ја“ (код Ву ка ха лав „чо век про ждр љив као ха ла“, тј. жи во ти ња у на род ној ма-
шти, ко ја чи ни зло љу ди ма, а ако је у љу ди ма он да ства ра про ждр љи вост, в. Skok 1: 650–651 s.v.  
(h)ala1; Бје ле тић 2002; ЕРСЈ 1: 96–97 s.v. ала2), ала му ња м/ж (не ја сног по ре кла, в. ЕРСЈ 1: 110–111 
s.v. ала му ња), ба ра ба м/ж (в. Skok 1: 110 s.v. ba ra ba; Бре не се ло вић 2006; ЕРСЈ 2: 180–181 s.v. ба-
ра ба), би тан га м/ж (ма ђа ри зам, в. Skok 1: 158 s.v. bi tan ga; ЕРСЈ 3: 319–321 s.v. би тан га), бу да ла 
м/ж (тур ци зам, в. Skok 1: 2–3 s.v. ab dal), ван ца ла га / ван ци га м/ж (в. Skok 1: 505 s.v. fan ca ga), ге-
но ве ва / ге на ве ва „по дру гљив на зив за жен ску осо бу“ (од Ge no ve va, гер ман ског жен ског име на, по 
ју на ки њи Шу ма но ве опе ре), гњи да (< гњи да „ја је од ва ши, ovum pe di cu li“ РСА НУ, в. Skok 1: 579 
s.v. gnji da), дро пља „го ја зна, не зграп на жен ска осо ба“ (од на зи ва дро пља за мо чвар ну пти цу, пра-
сло вен ског по ре кла, в. Skok 1: 443 s.v. dro plja), дун да (в. id 1: 457 s.v. dun da), ева (по би блиј ском 
жен ском име ну, в. id 1: 497 s.v. Eva), зо ља (в. id 3: 664 s.v. zu ja ti), ке ре фе ка (ма ђа ри зам, в. РМС 2: 
699), ко би ла (в. id 2: 143a s.v. konj), ко за (в. id 2: 173 s.v. ko za), кра ва (в. SP 1: 60; Skok 2: 183 s.v. 
kra va), ксан ти па (грч ки на зив за злу и сва дљи ву же ну, пре ма име ну Со кра то ве же не), кур ва (в. 
Skok 2: 245 s.v. kur va), ма чу ка та „осо ба раш чу па не и не у ред не ко се“ (од рум. mă ci u cat „са за де-
бља њем на јед ном кра ју (о шта пу, па ли ци)“, при дев од mă ci u că „то ја га“), му ла (в. id 2: 479–480 
s.v. mul1), му со ве да „лу ка ва, ли це мер на осо ба“ (тур ци зам, в. му се ве да „бе да, не сре ћа, на паст“, 
Шка љић 1966: 477), му стра (ита ли ја ни зам, в. Skok 2: 454 s.v. mon stro), су кла та м/ж (в. id 3: 260 
s.v. skla ta), флан дра „жен ска осо ба ко ја во ли да ски та и ого ва ра; не мо рал на жен ска осо ба; аљ ка ва 
же на“ и фља кан дра „же на ко ја мно го при ча, ко ја ого ва ра“ (од пеј. на зи ва флан дра за же ну, не мач-
ког по ре кла, в. id 1: 521 s.v. flan dra), флин та „дро ља“ (< флин та „пу шка“, гер ма ни зам, в. РМС 
6: 677, Skok 1: 522 s.v. flin ta), фрај ла (из гор њо-не мач ког, в. Skok 1: 528 s.v. fraj la), фр ка „бе зна-

6  На осно ву огра ни че ног ре че нич ног кон тек ста не мо же мо с по уз да њем го во ри ти о кон крет ним емо ци ја ма ко је се пре-
но се пе јо ра ти ви ма.

7  Код пре фик сал но-су фик сал них из ве де ни ца и сло же ни ца ни је до дат но об ја шње на мор фо ло ги ја твор бе них осно ва, 
осим у по је ди ним при ме ри ма ка да је за бе ле жен пе јо ра тив му шког ро да исте осно ве.
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чај на жен ска осо ба“ и фо(р)ка фу ља / фр ка фу ља м/ж „не у глед на осо ба; не мо рал на осо ба; жен ска 
осо ба ко ја мно го при ча и ого ва ра“ (в. фр ка фу ља „ва ро шли ја (у су прот но сти пре ма се ља ку)“, из 
не мач ког, РМС 6: 691), фу ка ра м/ж „про па ли ца; раз врат на же на“ (в. фу ка ра „си ро ти ња“, тур ског 
по ре кла, Шка љић 1966: 285–286), фук са „раз врат на же на“ (из не мач ког, в. Schne e we is 1960: 42), 
(х)уља м/ж (в. Skok 1: 693–694 s.v. hu la), ци ци ја м/ж (в. id 1: 260 s.v. ci ci ja), чу ма „жен ска осо ба 
нео че шља не, не у ред не ко се“ (од има ги нар ног жен ског би ћа стра шног из гле да ко је по пра зно вер ју 
оти ма де цу, в. id 1: 341 s.v. ču ma) и џом ба прен „не при сту пач на, не дру же љу би ва осо ба“ (тур ци зам 
џом ба „про ва ли ја; чо век, ко ји мо же мно го по је сти“, Шка љић 1966: 243); са пре фик сом: не ве жа 
м/ж (ру си зам, в. РМС 3: 670); сло же ни це: ба ба де вој ка, гво зден ба ба, ду ри ба ба м/ж, ис пи чу ту-
ра м/ж, ка ра кон џу ла (бал кан ски тур ци зам, в. Skok 2: 46b s.v. ka ra), му шко ба ња (в. id 2: 493a s.v. 
muž1), пи ци по шта, при ши пе тља м/ж, са ка(ј)лу да / са кај слу та м/ж и це пи дла ка м/ж. Укуп но 46 
пе јо ра ти ва. 

3.2. Су фикс -а ја вља се нај че шће у де вер ба ли ма жен ског ро да, та ко да те име ни це озна-
ча ва ју гла гол ску рад њу или су зна че њем уже од гла го ла (Ba bić 1986: 51–57; Клајн 2003: 16–19), 
нпр. бр ља м/ж (< бр ља ти), дрн да (< дрн да ти), жде ра м/ж (< жде ра ти или жде ро ња), зврн да (< 
зврн да ти), зја ка м/ж (< зја ка ти), лор фа / ло фра (< лор фа ти се), и ше пр кља / ше пр тља м/ж (в. 
Ba bić 1986: 55); са пре фик си ма: за гу ла м/ж „осо ба ко јој се не мо же уго ди ти, те шке на ра ви; твр-
до гла ва осо ба“ (< за гу ли ти, уп. за гу љен, -а, о „за дрт“, за гу ље нац и за гу љен ко м „на о пак чо век“, 
РМС 1: 100), за мла та м/ж, удра, ус па ла м/ж и усра м/ж. Тим су фик сом се, та ко ђе, гра де име ни це 
жен ског ро да и до да је се на име нич ку и при дев ску осно ву и ис ка зу је те ле сне осо би не, углав ном 
не га тив не, нпр. од при де ва на -ав: жво ња (< жво њав, -а, -о), жго ља м/ж, кме за м/ж и тра ља м/ж; 
од име ни ца, као мо ци о ни су фикс: ке ра (< кер), кло по ша „аљ ка ва же на“ (< кло пош м „аљ ка вац“), 
тро тла м/ж (< тротл, од нем. Trot tel „сла бо у ман“ Schne e we is 1960: 135) и шпи ца „пре твор на, 
лу ка ва жен ска осо ба“ (< шпиц лов м „пре твор на му шка осо ба“ РСГВ; шпиц(е)л / шпиц лов „шпи-
јун“ РМС 6: 997, не мач ког по ре кла, в. Schne e we is 1960: 136). За бе ле жи ли смо сло же ни це: дан гу-
ба м/ж, де бел гу за, лан ду па м/ж, лен гу за м/ж, луц пр да, пи ша ме ка м/ж и шу шу ми га. Са сло же ним 
су фик сом -ја гра де се: бе шти ја (в. Skok 1: 130 s.v. be ča), ху ља и сло же ни ца кр во пи ја м/ж. Укуп но 
има 32 лек се ма са овим су фик сом.

3.3. Лек се ме жен ског ро да са нул тим су фик сом су: пре фик сал ни об лик на паст (у ко јем је 
нул ти су фикс до дат на кр њи ин фи ни тив, Клајн 2003: 217) и сло же ни ца па ци цврк м/ж (дру ги члан 
ве ро ват но од нем. Zwerg ‘па ту љак’). 

3.4. Пе јо ра тив зо ста ла „усе де ли ца“ је пар ти цип пер фек та ак тив ног у жен ском ро ду од гла-
го ла зо ста ја ти „за о ста ја ти, оста ја ти из ко га или че га у кре та њу“. 

3.5. До ма ћи су фик си су:
3.5.1. Су фикс -ица је је дан од нај про дук тив ни јих су фик са у срп ском је зи ку (Сте ва но вић 

1986: 524–527; Ba bić 1986: 135–156; Клајн 2003: 113–119). По по ре клу је од псл. су фик са -ica, 
ко јим су се, из ме ђу оста лог, гра ди ли де ми ну ти ви, по себ но у јсл. је зи ци ма (SP 1: 98–99). У на шој 
гра ђи за бе ле жи ли смо лек се ме ко је су на ста ле спа ја њем овог су фик са са при дев ским осно ва ма и 
та да озна ча ва ју би ћа са осо би ном ис ка за ном у осно ви: ве шти ца (< вешт), ја ло ви ца (< ја лов),  јо-
гу ни ца (< јо гун РМС 2: 604, в. јо гун тур ског по ре кла, Шка љић 1966: 371), шкр ти ца м/ж (< шкрт); 
као и са при дев ским осно ва ма на -ив ко је по пра ви лу озна ча ва ју ка рак тер не осо би не: ала пљи ви ца, 
бр бљи ви ца, бр љи ви ца, ла жљи ви ца и ле њи ви ца. Са гла гол ским осно ва ма ре ги стро ва ли смо при-
ме ре кво ца ли ца (< кво ца ти) и ули зи ца м/ж (< ули зи ва ти се), док са име нич ким осно ва ма има мо: 
ај ги ри ца (< ај гир м), ждре би ца (< ждре бе с), ли си ца (< лис м), ма га ри ца (< ма га ре с) и фук си ца (< 
фук са ж). Од сло же них су фик са за бе ле жи ли смо -ави ца8 у лек се ма ма на ста лим од при де ва на -ав: 
ала ви ца, ба ла ви ца, ги зда ви ца и ла ја ви ца, и име ни цу ку ка ви ца м/ж (од оно ма то пеј ског уз ви ка ку-

8  Од псл. су фик са -av-ica, ко јим су се гра ди ли no mi na agen tis и ac ti o nis, в. SP 1: 99.
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ку ко јим се опо на ша глас ку ка ви це, в. Skok 2: 227 s.v. ku ku); за тим -ани ца: пи је ни ца м/ж; -аши ца: 
пич ка ши ца, сплет ка ши ца и цви ке ра ши ца; -ли ца: еп ка ли ца, изе ли ца м/ж, кре шта ли ца, фаћ ка ли ца,  
фрћ ка ли ца и (х)уца ли ца м/ж; и -ни ца: лу жни ца. Са пре фик си ма: б(р)езо бра зни ца, не ва ља ли ца, 
не вер ни ца, ожде ра ни ца м/ж, оло ка ни ца м/ж, ус коч(н)ица, усра ни ца м/ж и ушко пље ни ца; и јед на 
сло же ни ца: кур фућ ка ли ца. Укуп но 41 пе јо ра ти ва. 

3.5.2.  Екс пре сив ни су фикс -уша је ве о ма про дук ти ван су фикс и има го то во увек пе јо ра ти-
ван при звук (Сте ва но вић 1986: 536–537; Ba bić 1986: 311–312; Клајн 2003: 198–199). По по ре клу 
је од псл. су фик са -uša, ко јим су се гра ди ли нај че шће хи по ко ри стич ни на зи ви и ко ји је слу жио 
као мо ци о ни су фикс у срп.-хрв., док у не ким ру ским ди ја лек ти ма и у срп.-хрв. и слн. ре ги стро ва-
не су екс пре сив не лек се ме no mi na agen tis (в. SP 1: 79). Од име нич ких осно ва на ста ле су лек се ме: 
ај ги ру ша (< ај гир м), аран ђу ша „до сад на, бр бљи ва же на“ (< рон ђа „кр па, дро њак“ РМС 5: 564, 
в. ЕРСЈ 1: 219 s.v. ар хан ђео), бе ћа ру ша (< бе ћар м), бо га љу ша (< бо гаљ м/ж), ди вља ку ша (< ди-
вљак м), опан ча ру ша (< опан чар м), па ор ку ша (< па ор м), па ждр ку ша (< па ждр кан м), пич ку ша 
(< пич ка), по ква ре ња ку ша (< по ква ре њак м), про ста ку ша (< про стак м), сви ња ру ша (< сви ња), 
сплет ку ша (< сплет ка), флоћ ку ша (< флоћ ка), хај да ру ша (< (х)ај да ра), чак ши ру ша (< чак ши ри 
м), чван чу ша (< чван ча) и шви га ру ша (< шви гар м); од при дев ске осно ве гра де се на зи ви за же-
не по фи зич ким и ка рак тер ним осо би на ма: аљ ка ву ша и аљ ку ша (< аљ кав), ба ла ву ша (< ба лав), 
ги зда ву ша (< ги здав) и кља ку ша (< кља кав); од гла гол ске осно ве, нај че шће као озна ка за жен ске 
осо бе по по на ша њу: бр бљу ша (< бр бља ти), смр ђу ша (< смр де ти, в. Клајн 2003: 199), то ро ку-
ша (< то ро ка ти), ула гу ша (< ула га ти) и штир ку ша (< штир ка ти); пре фик сал но-су фик са ла ном 
твор бом до би је ни су: на ми гу ша, (о)лај ку ша, од бе гу ша, по ле гу ша, по се лу ша, по тр ку ша, при ле гу-
ша и ус пи ју ша. Укуп но 36 лек се ма.

3.5.3. Су фикс -ка је је дан од нај ва жни јих име нич ких су фик са у сло вен ским је зи ци ма, ко-
ји је у ју жно сло вен ским је зи ци ма из гу био де ми ну ци ју (Сте ва но вић 1986: 473: 479; Ba bić 1986: 
238–247; Клајн 2003: 131–135). По по ре клу од псл. су фик са -kа (в. SP 1: 89). У гра ђи за бе ле жи ли 
смо лек се ме, ко је се из во де од име ни ца на су гла сник: ко ко шка, те рен ка и цвећ ка м/ж; за тим оне 
лек се ме у ко ји ма су фикс -ка слу жи као мо ци о ни су фикс: гу ска (> гу сак / гу сан м, в. Клајн 2003: 
134), ђу бре тар ка (< ђу бре тар м), заћ ка (< заћ ко < за ћо ри ти (се)), куч ка (< ку че с, в. Клајн 2003: 
134), лу ци фер ка (< лу ци фер м), по ња вар ка (< по ња вар м), фир ци гер ка (< фир ци гер м), фу шер ка 
(< фу шер м), шва лер ка (< шва лер м), шво лер ка (< шво лер м), шу ка и шућ ка (< шућ ков и шу так м) 
и шан то шка (< шан тош м); од име нич ке осно ве на ста ли су, та ко ђе, сле де ћи на зи ви: ђин ђо шка 
„не про пор ци јал но гра ђе на жен ска осо ба“ (мо жда од ђин ђа ти (се), ђин ђо ши ти се „ни за ти ђин-
ђе; ки ти ти, укра ша ва ти“, ђин ђер „оно што слу жи за укра ша ва ње, украс“ РСА НУ, од ит. gin gil lo 
„играч ка; сит ни ца, дран гу ли ја; бес по сли ца, дан гу ба“ Клајн 2000), флић ка (< флин та) и флоћ ка и 
фљо шка (< флок ша) и ца кал ка; од при дев ске осно ве има мо: ја лов ка (< ја лов), луц ка (< луц каст) 
и нуј ка „мен тал но по ре ме ће на жен ска осо ба“ (мо жда од ну јан „се тан, ту жан“ РМС 3: 827); од 
гла гол ске осно ве има мо: квоч ка (в. Клајн 2003: 135) и шан др ка м/ж; са пре фик сом: слуп ка и јед-
на сло же ни ца: пиц мил ка. Од сло же них су фик са за бе ле жи ли смо са -аљ ка: пр даљ ка м/ж; са -ер ка: 
тра чер ка (< трач м); са -ај ка: лу дај ка (< лу да < луд, -а, -о), тра ча рај ка и тр че рај ка (< тра ча ри-
ти) и сло же ни ца: ра до дај ка; са -ој ка: пр цој ка. Укуп но 35 пе јо ра ти ва. 

3.5.4.  Су фикс -ача се спа ја са име ни ца ма: бу ра га ча „же на ко ја мно го је де“ (< бу раг м „део 
же луд ца пре жи ва ра; же лу дац (сто мак) у чо ве ка“, из ру мун ског в. Skok 1: 239 s.v. bu rag), гу ња ча 
(< гуњ м), за глај да ча (< за глај дан м), ко пи ла ча (< ко пи ле с), кр ма ча (< кр ме с), му шка ра ча (< му-
шка рац м) и пи зда ча (< пи зда); са при де ви ма: аљ ка ча (< аљ кав, -а, -о), глу па ча (< глуп, -а, -о), за-
вр ља ча (< за вр љан, -а, -о), ма сле ња ча (< ма слен, -а, -о) и (х)ала па ча „же на ко ја мно го при ча; же на 
ко ја ого ва ра“ (не ја сног по ре кла, в. ЕРСЈ 1: 111 s.v. ала па ча); са гла го ли ма, тад и име ну ју жен ска 
ли ца што вр ше рад њу основ ног гла го ла: лок(м)ача м/ж (< ло ка ти), жва ла ча (< жва ла ви ти), за-
ве за ча (< за ве за ти) и тан др ка ча (< та др ка ти); пре фик сал но-су фик сал ном твор бом до би је не су 
лек се ме: за гу ља ча м/ж, про фук ња ча, рас пан др ка ча, су кур да ча, ус па ља ча, ус пи ја ча; са сло же ним 
су фик сом -ња ча: по лов ња ча. Укуп но 23 пе јо ра ти ва.
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3.5.5. Ауг мен та тив ни и пе јо ра тив ни (не на гла ше ни) су фикс -ина, по по ре клу, је од псл. су-
фик са -ina, ко ји је је дан од нај про дук тив ни јих су фик са у сло вен ским је зи ци ма и, из ме ђу оста лог, 
гра ди де но ми на ле са екс пре сив ним (и са по зи тив ним и не га тив ним) зна че њем (в. SP 1: 120–123). 
Су фикс -ина је пре вас ход но ауг мен та тив ни су фикс, ме ђу тим из ве де ни це са тим су фик сом „мо гу 
исто вре ме но озна ча ва ти и не што ста ро, не у глед но, не при јат но. Њи хо вом упо тре бом из ра жа ва се 
став, суд су бјек та о не ком пред ме ту, по ја ви или кон крет ној си ту а ци ји. Та ко упо тре ба ауг мен та-
ти ва углав ном пред ста вља емо тив но-екс пре си ван став су бјек та, и то нај че шће не га ти ван“ (Јо-
ва но вић 2010: 91). Су фикс -ина спа ја се са име нич ким осно ва ма: ло пи на м/ж (< ло пов, лек се ме 
ма ђар ског по ре кла, в. Skok 2: 577 s.v. -ov; Клајн 2003: 176), док је име ни ца др ти на м/ж од трп ног 
при де ва, а од гла го ла дре ти (в. Skok 1: 436 s.v. dri je ti; Клајн 2003: 97). Од гла го ла за бе ле жи ли смо 
мр ље ди на „ле ња осо ба, лен шти на“ (мо жда је у ве зи са мр ља ви ти „је сти спо ро“ РСГВ и мр ље-
зга ти „је сти или го во ри ти спо ро“, мр ље ти на / мр лу ти на „мр ша ва жи во ти ња; из не мо гла бо ле сна 
осо ба“, код Ву ка, в. РМС 3: 442–443). Бал ка ни зам не ја сног по ре кла, мр ци на, је по Ско ку нај ве-
ро ват ни је од ла тин ског при де ва mor ti ci nus, в. Skok: 463 s.v. mr ci na. Од сло же них су фик са има мо 
пе јо ра ти ве са -чи на: ла жов чи на м/ж, ски та чи на м/ж и ште то чи на м/ж; са ауг мен та тив ним, увек 
на гла ше ним су фик сом -ети на (в. Ни ко лић 1972 (2–3): 143; Клајн 2003: 78–79; Јо ва но вић 2010: 
97–101): ба бе ти на (< ба ба), дру сле ти на (< дру сла), жде ре ти на м/ж (< жде ра ти), же не ти на (< 
же на), кра ве ти на (< кра ва), кур ве ти на (< кур ва), фук се ти на (< фук са) и цу ре ти на (< цу ра); са 
-шти на, ко ји има и пе јо ра тив но зна че ње (в. Сте ва но вић 1986: 538; Ba bić 1986: 230–232; Клајн 
2003: 209–211): из и шти на м/ж „про ждр љи вац“ (< из је сти, в. изе ли ца м/ж), ле(н)шти на / лен шти-
ња / лењ шти на м/ж (< лењ, а, -о), пи јан шти на м/ж (< пи јан, -а, -о), про кле шти на м/ж (< про клет, 
-а, -о); са -јан-шт-ина, где пр ви део слу жи за спа ја ње осно ве са -шт- (као код сло же ног су фик са 
-ов шти на и -ев шти на): по ква ре њан шти на (< по ква рен, а, -о); са -ури на: ба бу ри на (< ба ба); са 
-ту ри на: жен ту ри на (< же на); са -(е)шти на: кур ве шти на (< кур ва). Укуп но 23 пе јо ра ти ва.

3.5.6. Су фик сом -ара до би је ни су на зи ви за би ћа са пе јо ра тив ним зна че њем (Ba bić 1986: 
104–105; Клајн 2003: 47–50). Од име ни ца добијенe су: бо клу ча ра / бо кљу ча ра „аљ ка ва же на“ (< 
бо клук / бо кљук „пр љав шти на“), гов на ра (< гов но с), ла жа ра (< ла жа м/ж), наћ ва ра (< наћ ве ж), 
пи чо ка ра (< пич ка), пи што ља ра (< пи штољ м), флин та ра (< флин та) и шта ка ра м/ж (< шта-
ка, в. Клајн 2003: 49); од гла го ла: му за ра (< му сти), пр да ра (< пр де ти), ски та ра (< ски та ти), 
та лан да ра „же на ко ја мно го при ча; же на ко ја ого ва ра“ (< та лан да ти РМС 6: 133), тра ча ра м/ж 
(< тра ча ри ти), фу ња ра м/ж (< фу ња ти) и шкљо ца ра (< шкљо ца ти); од при де ва: ку жња ра (< 
ку жан, в. Клајн 2003: 47–48) и му шка ра (< му шки, му шка рац, в. Skok 2: 493a s.v. muž1). Са сло же-
ним су фик сом -ун + -ара за бе ле жи ли смо је дан при мер: му ћу на ра. Укуп но 19 пе јо ра ти ва.

3.5.7. Ауг мен та тив но-пе јо ра тив ни су фикс -ура (Ни ко лић 1972 (2–3): 143; Сте ва но вић 1986: 
509; Ba bić 1986: 319; Клајн 2003: 196–197) за бе ле жи ли смо у лек се ма ма, на ста лим од име ни ца: 
га ду ра (< гад м), де вој чу ра (< де вој ка), ла жу ра (< лаж), sинsура (< sинsо м), флин ту ра и флу ту ра 
„дро ља“ (< флин та „исто“) и чван чу ра (< чван ча) и од при де ва: ба ла ву ра (< ба лав). Сло же ни су-
фикс -чу ра за бе ле жи ли смо код лек се ме лен чу ра м/ж. Укуп но 8 пе јо ра ти ва.

3.5.8. Су фик сом -иња до би је на је лек се ма жи во ти ња (од псл. из ве де ни це ži vot од при де ва 
živ, в. Skok 3: 681 s.v. živ) и про кле ти ња м/ж (од при де ва про клет). Са сло же ним су фик сом -ки ња 
до би је ни су: иро шки ња (< иро ши ти се), па ор ки ња (< па ор м), ускоч ки ња (< уско чи ти) и фа ло ски-
ња (< хва ли ти / фа ли ти и фа лос(а)), док са су фик сом -ош + -ки ња до би је ни су: гри во шки ња (< 
гри вош м < гри ва ж), пи здо шки ња (< пи зда) и пр цо шки ња (< пр ца ти). Укуп но 7 пе јо ра ти ва.

3.5.9. Су фик сом -ла је по по ре клу од псл. -la, ко ји је за бе ле жен у екс пре сив ним на зи ви ма 
no mi na agen tis му шко-жен ског ро да у по је ди ним слов. је зи ци ма (в. SP 1: 104–105). У екс цер пи-
ра ној гра ђи на шли смо укуп но 4 пе јо ра ти ва са тим су фик сом: дру сла „го ја зна, не зграп на жен ска 
осо ба“ (< дру сласт, -а, -о „ко ји има ве ли ке де бе ле по су но вра ће не усне“ < дру да ж „круп на, не-
спрет на де вој ка“, дру са ти „ка са ти“, в. Skok 1: 447 s.v. dru sa ti), сро ла м/ж „без вред на, бе зна чај на 
осо ба“ (мо жда пре фор му ла ци јом од сра ћа м/ж „се ро ња“) и шми зла (не мач ког по ре кла, в. Schne e-
we is 1960: 19). Са сло же ним су фик сом -ој-ла за бе ле жи ли смо лек се му ус пи јој ла.
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3.5.10. Су фик сом -уља9 гра ђе не су сле де ће лек се ме: дро цу ља (< дро ца), пи зду ља (< пи зда), 
хор ду ља / хор цу ља „жен ска осо ба ко ја во ли да ски та“ (мо жда у ве зи са хор јат м „ху ља, ло пов“, 
бал кан ског гре ци зма, од ко га је на ста ло у Ис три хор м „зао чо век“, хо ри ња ж „не по ште на жен ска 
осо ба“ и при дев хо раст „зао (о де те ту)“, в. Skok 1: 679 s.v. (h)or jat) и са пре фик сом: по бе гу ља и 
раш че пу ља. Укуп но 6 пе јо ра ти ва.

3.5.11. Су фикс -џа се ко ри сти у но ви је вре ме, а због ње го ве звуч не из ра жај но сти по пу ла ран 
је за име но ва ње људ ских би ћа (в. Клајн 2003: 205–206), нпр. бон џа „мр ша ва, по гу ре на же на“ (< 
бон џа „мр ша ва кра ва“, в. Skok 1: 188 s.v. bon dža), глу пан џа м/ж (< глу пан м < глуп, -а, -о), кен џа (< 
ке ња ти), ке ран џа (< ке ра ж и кер м), џо џа и џу џа. Укуп но 6 пе јо ра ти ва. 

3.5.12. Су фикс -ија је стра ног по ре кла (Ba bić 1986: 180–186; Клајн 2003: 80–82). Екс цер пи-
ра ли смо укуп но 5 пе јо ра ти ва: бр бо ри ја м/ж (< бр бља ти), ро спи ја (бал кан ски тур ци зам пер сиј ског 
по ре кла, од тур. oro spu < перс. ro spi в. Skok 2: 566 s.v. oro spi ja) и џи мли ја / џи мри ја м/ж „ци ци ја“ 
(бал кан ски тур ци зам, в. id 1: 474b s.v. dži mri ja) и са пре фик сом: зга ди ја / жга ди ја зб „олош, шљам“ 
(< згад м „пр љав, не у ре дан чо век“ < гад м „не чи сто ћа, пр љав шти на“). Са сло же ним су фик сом -ур-
ли ја, ко ји но си афек тив но зна че ње (в. Клајн 2003: 83–84), до би је на је лек се ма му ћур ли ја м/ж „бу да-
ла“ (< му ћак м „по ква ре њак“), а од ње је на ста ла му ћур ла м/ж са истим зна че њем. 

3.5.13. Ауг мен та тив но-пе јо ра тив ни су фикс -ур да (Ни ко лић 1972 (2–3): 143; Ba bić 1986: 
319; Клајн 2003: 197) за бе ле жи ли смо у при ме ри ма: ба ла вур да м/ж „де ти ња ста, не зре ла од ра сла 
осо ба“ (< ба лав, -а, -о „млад, не зрео“), ла жур да (< лаж) и ло пур да м/ж (< ло пов, лек се ма ма ђар-
ског по ре кла, в. Skok 2: 577 s.v. -ov). Укуп но 3 пе јо ра ти ва. 

3.5.14. Сле де ћи су фик си уче ству ју у гра ђе њу две ју лек се ма. Укуп но има 4 су фик са и 8 лек-
се ма, то су: су фикс -да ра: апај да ра и опај да ра (не ја сног по ре кла, в. Skok 2: 534 s.v. obaj go ra); 
-оња је по по ре клу од псл. -on’ь, ко ји je у зсл. је зи ци ма ве о ма про дук ти ван у гра ђе њу екс пре сив-
них на зи ва за љу де, че сто са пе јо ра тив но-ауг мен та тив ним зна че њем, док је у ссл. и јсл. је зи ци ма 
ту функ ци ју ис пу ња вао су фикс -on-ja (в. SP 1: 133). За бе ле жи ли смо две лек се ме са овим су фик-
сом: шво ња м/ж „не спо соб на, сме те на осо ба“ (в. шо ња м, Ста нић/Јан ко вић 2011) и бр бо ња м/ж 
(< бр бља ти); -ула10: згро му ла/згра му ла м/ж и мур цу ла м/ж; -џи ја: ши ба џи ја м/ж (< ши ба ти) и 
шљо ка џи ја м/ж (< шљо ка ти). 

3.5.15. Сле де ћи су фик си уче ству ју у гра ђе њу јед не лек се ме. Укуп но  има 19 су фик са и 19 
лек се ма, то су: су фикс -аљ11 у бо гаљ м/ж; ре дак пе јо ра тив ни су фикс -а(х)ија (Клајн 2003: 50–51) 
у пу ста(х)ија м/ж (не ја сно, ве ро ват но је од при де ва пуст, по угле ду на да хи ја и спа хи ја, в. Skok 
1: 15 s.v. -aija, 3: 83b s.v. pust2); -ду ра: пи јан ду ра м/ж (< пи јан, -а, -о); пе јо ра тив ни су фикс са ша-
љи вим при зву ком -ен да (в. Ba bić 1986: 314; Клајн 2003: 76) у тр бу љен да (< тр бух); -(а)к у пре-
фик сал ној из ве де ни ци на пи чак; -(ј)ак-а12 у по ква ре ња ка; су фикс са ша љи вим при зву ком -ла ма 
(Клајн 2003: 142) у вр да ла ма м/ж; -ло13 је ауг мен та тив ни су фикс, ко ји се до да је ис кљу чи во на 
гла гол ске осно ве (Сте ва но вић 1986: 487–491; Ba bić 1986: 258–260; Клајн 2003: 149–151), као што 
се мо же по твр ди ти пре фик сал ном лек се мом за ке ра ло; -oља14 у дро ља (в. Skok 1: 436b s.v. dri je ti); 
-оћа у зло ћа м/ж; -оша15 у пич ко ша; -ту ра у ка ла шту ра (в. Skok 2: 19 s.v. ka laš); -ћа (за гра ђе ње 

9  Тај су фикс ни је за бе ле жен у псл. је зи ку, ме ђу тим са но ви јим суф. -ul’a гра ђе ни су у по је ди ним сло вен ским је зи ци ма 
екс пре сив ни на зи ви, пре све га де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци, а по не кад и ауг мен та ти ви, док су из ве де ни це no mi na 
agen tis обич но пе јо ра тив ног зна че ња (SP 1: 110–111).

10  Ни је за бе ле жен у псл. је зи ку, ме ђу тим са но ви јим суф. -ula гра ђе ни су екс пре сив ни на зи ви, пре све га ауг мен та ти ви 
и пе јо ра ти ви, у по је ди ним сло вен ским је зи ци ма (SP 1: 110–111).

11  По по ре клу од псл. су фик са -al’ь, ко ји је у по је ди ним слов. је зи ци ма гра дио екс пре сив не на зи ве, в. SP 1: 107–108.
12  По по ре клу од псл. -jakъ, ко јим се, из ме ђу оста лог, гра де де вер ба ли no mi na agen tis и in stru men ti, по себ но екс пре-
сив ни на зи ви жен ског ро да на -а у ссл. је зи ци ма (в. SP 1: 89–90).
13  По по ре клу од псл. су фик са -lo, ко јим су се гра ди ли екс пре сив ни на зи ви no mi na agen tis, са не га тив ним зна че њем 

(в. SP 1: 104).
14  По по ре клу од псл. -ol’a, в. SP 1: 109–110.
15  По по ре клу је од псл. су фик са -oša, ко ји је у рет ким слу ча је ви ма у ссл. и јсл. је зи ци ма гра дио екс пре сив не на зи ве за 

му шко-жен ски род, са бла гим пе јо ра тив ним зна че њем (в. SP 1: 78).
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хип. на зи ва за би ћа, в. Клајн 2003: 192–193) у сра ћа; ауг мен та тив но-пе јо ра тив ни су фикс -ус ке ра 
(Клајн 2003: 197) у ба бу ске ра; де ми ну тив ни и хи по ко ри стич ни су фикс -ца16 (Сте ва но вић 1986: 
524; Ba bić 1986: 306; Клајн 2003: 199–201) у дро ца (в. Skok 1: 436b s.v. dri je ti); не про дук тив ни и 
ре дак су фикс -ча га17 (в. Клајн 2003: 16; Ba bić 1986: 314) у лон ча га м/ж (< лон ђош м, в. Ста нић/
Јан ко вић 2011); ауг мен та тив но-пе јо ра тив ни су фикс -чу га18 (Ba bić 1986: 314; Клајн 2003: 194–195) 
у лен чу га / лењ чу га м/ж; пе јо ра тив ни су фикс -ужа19 (Ba bić 1986: 319; Клајн 2003: 195) у ло пу жа 
м/ж; су фикс -ша у флок ша.

3.6. За бе ле жи ли смо је дан стра ни су фикс -оза (Ba bić 1986: 318; Клајн 2003: 246) у штра па-
ђо за / штра па ћо за м/ж (в. Skok 3: 417 štra pac).

3.7. Пре фик сал но-су фик сал ном твор бом гра ђе но је укуп но 30 пе јо ра ти ва (ко ји су го ре на ве-
де ни по су фик си ма ко је по се ду ју): б(р)езо бра зни ца, за гу ла м/ж, за гу ља ча м/ж, за ке ра ло с, зга ди ја 
/ жга ди ја м/ж зб, на ми гу ша, на паст, на пи чак, не ва ља ли ца, не ве жа м/ж, не вер ни ца, ожде ра ни ца 
м/ж, олај ку ша, оло ка ни ца м/ж, по ле гу ша, по се лу ша, по тр ку ша, при ле гу ша, про фук ња ча, рас пан-
др ка ча, раш че пу ља, слуп ка, су кур да ча, удра, усра м/ж, ус па ља ча, усра ни ца м/ж, ус пи ја ча и ушко-
пље ни ца. 

3.8. Кон вер зи јом су до би је на 4 пе јо ра ти ва и то по и ме ни ча ва њем, то су: го ло гу за (< го ло гуз, 
-а, -о), лу да (< луд, а, о), ма то ра (< ма тор, -а, о) и му шко ба ња ста (< му шко ба њаст, -а, -о).

3.9. Ком по зи ци јом је до би је но укуп но 20 пе јо ра тив них сло же ни ца, то су: ба ба де вој ка, гво-
зден ба ба, дан гу ба м/ж, ду ри ба ба м/ж, ис пи чу ту ра м/ж, кр во пи ја м/ж, кур фућ ка ли ца, лан ду па м/ж, 
лен гу за м/ж, луц пр да, па ци цврк м/ж, пи ци по шта, пиц мил ка, пи ша ме ка м/ж, при ши пе тља ж/м, 
ра до дај ка, са ка(ј)лу да / са кај слу та м/ж, це пи дла ка м/ж и шу шу ми га. 

3.10. Не ја сног су по ре кла: згај ба м/ж „ле ња, нео д го вор на осо ба“ (уп. и зна че ње те лек се ме 
„бо лест ко ња, из ра сли на под гр лом“), скар ла ма „ве о ма ви со ка осо ба“, тром фа м/ж „пу ни ја жен-
ска осо ба“ (в. и зна че ње „жен ски пол ни ор ган“), фам фу ља / фан фу ља „раз врат на жен ска осо ба“ 
(в. и пре не се на зна че ња „уста; жен ски пол ни ор ган“), фу фа „же на ла ког мо ра ла“, хар да ла м/ж 
„на гла, нео пре зна осо ба“, цу фла „не мо рал на жен ска осо ба“, чван ча „раз врат на жен ска осо ба“ и 
шин ди ви ла „жи ва, не мир на мла да жен ска осо ба ко ја же ли да при ву че па жњу ко кет ним др жа њем 
и оде ва њем“.

4.  зА кЉу чАк 

У на шем ра ду за бе ле жи ли смо ве ли ки број пе јо ра тив них на зи ва за жен ска ли ца у срп ском 
је зи ку на те ри то ри ји Вој во ди не (360 пе јо ра ти ва), ко је смо раз вр ста ли по се ман тич ком и фор мал-
ном кри те ри ју му. Стил ски су мар ки ра ни вул га ри зми (пи зда ча, пи здо шки ња, пи зду ља, пр цој ка, 
пр цо шки ња, удра, фам фу ља / фан фу ља, фук са, фук си ца), пе јо ра ти ви пре не се ног зна че ња (ажда-
ја, ај ги ру ша, ала, бо гаљ, бон џа, ве шти ца, га ду ра, гњи да, гу ска, дрн да итд.) и иро нич ног зна че ња 
(фрај ла и цвећ ка), а по фор мал ном кри те ри ју му из дво ји ће мо, на при мер, ауг мен та ти ве (ба бе-
ти на, де вој чу ра, дро цу ља, же не ти на, ке ран џа, кра ве ти на, кур ве ти на, ски та чи на, тр бу љен да, 
фук се ти на, цу ре ти на).

16  Од псл. де ми ну тив ног су фик са -ьca, в. SP 1: 101.
17  Екс пре си ван (пе јо ра ти ван) псл. су фикс -аga по себ но је про дук ти ван у ру ском је зи ку и за бе ле жен је у укр. и буг. ди-

ја лек ти ма (в. SP 1: 65).
18  Про дук тив ним псл. су фик сом -uga гра ди ли су се екс пре сив но-ауг мен та тив ни на зи ви за му шко-жен ски род, по себ но 

у ист.сл. и јуж.сл. је зи ци ма, в. SP 1: 68.
19  По по ре клу од псл. су фик са -uža (< -ugja), в. SP 1: 70.
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Ана ли зом се ман тич ких вред но сти оформ ље них пе јо ра ти ва мо же се за кљу чи ти ко ја су не-
по жељ на свој ства же на. На ле стви ци не га тив них осо би на нај стро же се обе ле жа ва сло бод ни је 
про ми ску и тет но по на ша ње (59 пе јо ра ти ва), по том не мо рал (42), као и оста ла не по жељ на ис по-
ља ва ња ка рак те ра и на ра ви. У окви ру пси хич ких и мо рал них осо би на стро же се име ну је сва ђа ла-
штво и ого ва ра ње (30) и глу пост (26) не го на гру бост и на сил ни штво (22), на не рад и бес по сли ча-
ре ње (19) и не у ред ност (18). Фи зич ки из глед та ко ђе игра зна чај ну уло гу у гра ђе њу пе јо ра тив них 
на зи ва за жен ска ли ца (38 пе јо ра ти ва).

Ана ли зи ра на гра ђа ука зу је на раз ли чит сте пен екс пре сив но сти. Та ко ме ђу њи ма на ла зи мо 
ре чи са ни ским сте пе ном екс пре сив но сти (вр да ла ма, луц ка, му стра, по бе гу ља, ус коч(н)ица, џом-
ба, ште то чи на), као и пре зри ве, по дру гљи ве и оста ле ре чи, ко ји ма се екс пре сив ност раз ви ја у 
окви ру кон тек ста. При ме ти ли смо, та ко ђе, да се из ве сне ре чи ја вља ју у пре не се ном зна че њу, па 
та ко има мо број не ан тро по ни ми зи ра не зо о ни ме, фи то ни ме, пред ме те, ми то ло шка би ћа, де ло ве 
људ ског те ла, на зи ве за бо лест и на зи ве за људ ске из лу че ви не. Из у зет но је ве ли ки број оно ма то-
пеј ских ре чи. 

Твор бе ном ана ли зом за бе ле жи ли смо укуп но 37 до ма ћих су фик са и 1 стра ни су фикс. Ме ђу 
до ма ћим су фик си ма нај про дук тив ни ји су: -ица (41), -уша (36), -ка (35), за тим -ина (23), -ача (23) 
и -ара (19). Ве ли ки је број ни ско про дук тив них су фик са, па та ко, ме ђу њи ма, има мо 31 та кав. Сви 
пе јо ра ти ви су до би је ни од име нич ке осно ве (нпр. па ор ку ша од па ор, ај ги ри ца од ај гир, ли цу фер ка 
од лу ци фер), при дев ске (нпр. ја ло ви ца од ја лов, ба ла ву ша од ба лав, луц ка од луц каст) или од гла-
гол ске осно ве (нпр. ули зи ца од ули зи ва ти се, бр бљу ша од бр бља ти, тра ча рај ка од тра ча ри ти). 
Пре фик сал но-су фик сал ном де ри ва ци јом из ве де но је укуп но 30, ком по зи ци јом 20, а кон вер зи јом 
4 пе јо ра ти ва. Су фик си као ве за не мор фе ме тек у спо ју са осно вом ис ка зу ју ма њу или ве ћу пе јо-
ра тив ност.
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Summary

This paper analyzes the pejorative names for females, excerpted from ten volumes of the Dictionary of the Serbian 
speeches in Vojvodina. The material is classified by semantic features, eg. Names determinated by physical, mental 
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analysis included productive and low productiv suffixes, and it was also determined by the origin.
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ЉиЉана неДеЉКоВ

лекСички изРАз култуРНиХ МОДелА 
кОД СРбА у ВОЈВОДиНи у  19. Веку1

У ра ду се да је при каз лек си ке стра ног по ре кла у срп ском је зи ку на при ме ру књи жев ног де ла Сте ва на 
Срем ца Поп Ћи ра и поп Спи ра. На осно ву лек си ке ти пич не за вој во ђан ски кул тур ни иден ти тет у XIX ве ку 
по ка зу је се до ми на ци ја гер ма ни за ма у од но су на дру ге је зич ке ути ца је. Ис ти че се не до вољ на ис пи та ност 
овог сло ја стра не лек си ке и нео п ход ност си стем ског са гле да ва ња овог аспек та лек си ко на срп ског је зи ка.

Кључ не ре чи: лек си ко ло ги ја, лек си ко гра фи ја, лин гво кул ту ро ло ги ја, по зајм ље ни це

1.  уВОД

Са  лек си ком срп ског је зи ка ка рак те ри стич ном  за 18. и 19. век, мо гу ће је (у да на шње вре-
ме) упо зна ти се из књи жев них де ла на ших пи са ца или на осно ву до ку ме на та пи са них за Ср бе 
оног вре ме на. Због спе ци фич не кул тур не, исто риј ске и по ли тич ке си ту а ци је на про сто ри ма где је 
би ло Ср ба у про шло сти (Па но ни ја, Бал кан, Ја дран), срп ски је зик је на сва кој од ових три то ри ја 
имао сво је ка рак те ри сти ке на струк тур ном и се ман тич ком пла ну. Уко ли ко во ди мо ра чу на о тим 
фак то ри ма, сва ко ис пи ти ва ње је зи ка или не ког ње го вог аспек та, на при мер лек си ке, да ће ва лид не 
ре зул та те ако се ис пи ти ва ња вр ше у окви ру јед не/не ке од ових  це ли на. У овом ра ду опре де ли ли 
смо се за ис пи ти ва ње лек си ке стра ног по ре кла у је зи ку Ср ба у бив шој Аустро у гар ској, на осно ву 
књи жев ног де ла Сте ва на Срем ца, (ро ђе ног у Аустро у гар ској), ро ма на Поп Ћи ра и поп Спи ра ко је 
опи су је Бач ку и Ба нат, ју жни део не ка да шње Аустро у гар ске где  је жи ве ло срп ско ста нов ни штво 
у ве ли ком бро ју. 

Што се ти че ис пи ти ва ња лек си ке из књи жев них де ла, мо же се ре ћи да има ве ћи број мо но-
гра фи ја ко је се ба ве је зи ком на ших књи жев ни ка 18. и 19. ве ка по ре клом из Ју жне Угар ске (Јер ко-
вић, 1991;  Ку на, 1970;  Су бо тић, 1987.). Пи са но је о ди ја лек ти зми ма (Јер ко вић, 1982.) и лек си ци 
уоп ште (Јер ко вић, 1974.), али не ма ни је дан реч ник не ког књи жев ног де ла  из тог пе ри о да.
У до са да шњим ра до ви ма ко ји се ба ве лек си ком срп ског је зи ка 18. и 19. ве ка на про сто ру не ка да-
шње Ју жне Угар ске нај ви ше по да та ка о лек си ци стра ног по ре кла   мо же се до би ти из две  зна чај не 
лек си ко граф ске мо но гра фи је  Ве ли ми ра Ми хај ло ви ћа Гра ђа за реч ник стра них ре чи из пред ву-
ков ског пе ри о да 1,2 и По ср би це од Ор фе ли на до Ву ка 1,2. На осно ву бо га те лек сич ке гра ђе из 
ве ли ког бро ја из во ра (уџ бе ни ка, ути ли тар не ли те ра ту ре, ори ги нал них и пре ве де них књи жев них 
де ла, ад ми ни стра тив них, цр кве них и вој них до ку ме на та) при ка зу ју се стра ни лек сич ки ути ца ји 
у срп ском је зи ку на про сто ру Ју жне Угар ске 18. и 19. ве ка.Стра ни лек сич ки ути ца ји мо гу се са-
гле да ти у мо но гра фи ји По ср би це од Ор фе ли на до Ву ка где се, у же љи  да се је зик обо га ти но вом 
„сло вен ском“ лек си ком, кроз кал ко ве уво ди ве ли ки број стра них лек се ма у срп ски је зик оног 
вре ме на. Из ових мо но гра фи ја има мо увид у лек си ку стра ног по ре кла и уоча ва мо ко ји је стра ни 
ути цај био до ми нан тан у срп ском је зи ку се вер но од Са ве и Ду на ва у про шло сти. Оне су  илу стра-
тив не  и за са гле да ва ње ка кав и ко ји мо дел кул ту ре2 (у окви ру за јед нич ког ти па кул ту ре Ср ба) 
до ла зи до из ра жа ја кроз у њи ма пре зен то ва ну лек си ку. 

1 Овај рад на стао је у окви ру ис тра жи ва ња на про јек ту Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра бр. 
178020 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој  Ре пу бли ке Ср би је.

2  Об ја шње ње мо де ла кул ту ре као обра сца кул ту ре  у окви ру од ре ђе ног кул тур ног ти па в. Не дељ ков 2006а. 
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За ис тра жи ва ње не ког аспек та лек си ке тре ба има ти у ви ду да је је зик ме ди јум ис по ља ва ња 
кул ту ре3, од но сно кул ту ра је из ра же на кроз је зик и  кул тур на ди мен зи ја је зи ка до ла зи до из ра жа-
ја нај ви ше кроз лек си ку из по је ди них обла сти чо ве ко вог жи во та и ра да (Не дељ ков, 2006:117). У 
да на шње вре ме  ис тра жи ва ње оп ште у по треб не лек си ке 19. ве ка мо гу ће је са мо по сред но, а је дан 
од из во ра мо же би ти књи жев но де ло са те ма ти ком из сва ко днев ног жи во та Ср ба у кра је ви ма ко ји 
су при па да ли ју жним де ло ви ма Аустро у гар ске ко је и по ин вен та ру и по по ре клу лек се ма вер но 
ре пре зен ту је кул тур ни мо дел ак ту е лан у 19. ве ку. Од ли чан из вор за ова кво ис тра жи ва ње лек си-
ке мо же би ти де ло Поп Ћи ра и поп Спи ра Сте ва на Срем ца4 јер је цео ро ман  јед на ве дра при ча о 
сва ко днев ном жи во ту где се кроз јед но став не де та ље  да је  сли ка све га оно га што је са став ни део 
жи во та обич ног чо ве ка.

Осим ве ли ких ли те рар них ква ли те та ко је ово умет нич ко де ло има у на шој књи жев но сти, 
овај ро ман је  и све до чан ство о кул ту ри дру штва у ви ше на ци о нал ној за јед ни ци Аустро у гар ске  у 
вре ме ну кад је у окви ру срп ског је зи ка тај про стор   био но си лац про гре са,   но вих иде ја и но вих 
ути ца ја5. 

Го во ре ћи са је зич ког аспек та о кул тур ном ко ду ко ји до ла зи до из ра жа ја кроз лек сич ки из раз 
у овом ро ма ну, а ко ји је нео прав да но рет ко био у жи жи ин те ре со ва ња лин гви ста, мо же се ре ћи 
да је кроз лек си ку из ра жен  кул ту ро ло шки обра зац пој мов ног све та Ср ба на про сто ру се вер но од 
Са ве и Ду на ва. Кул тур но мар ки ра на лек си ка у овом ро ма ну до ла зи до из ра жа ја кроз раз ли чи та 
се ман тич ка по ља ве за на за сва ко днев ни жи вот и на осно ву њих мо же се сте ћи (бар при бли жна)  
сли ка све та де вет на е стог ве ка, од но сно, мо же се кроз  лек сич ки из раз упо зна ти кул тур ни код  Ср-
ба у не ка да шњем ју жном де лу  Аустро у гар ске мо нар хи је.  

Иако би то тал на екс церп ци ја и ана ли за лек си ке би ла  дра го це ни до при нос са гле да ва њу лек-
си ко на срп ског је зи ка, за по тре бе овог ра да го во ри ће се са мо о јед ном ти пу лек се ма и то о лек се-
ма ма стра ног по ре кла: о  не тур ским по зајм ље ни ца ма из ро ма на  Поп Ћи ра и поп Спи ра, од но сно 
о  лек сич ким ути ца ји ма су сед ног ма ђар ског и европ ских је зи ка ко ји су би ли  ре зул тат за пад но е-
вроп ских тен ден ци ја у раз во ју,  про ме на ма и бо га ће њу лек си ко на срп ског је зи ка6. 

По зајм ље ни ца ма из ста ри јег пе ри о да срп ског је зи ка ба ви ли су се лин гви сти раз ли чи тих 
про фи ла,  има не ко ли ко мо но гра фи ја и ве ли ки број на уч них ра до ва ко ји су по све ће ни гер ма ни-
зми ма, ро ма ни зми ма, гре ци зми ма, ма ђа ри зми ма и ре чи ма из дру гих је зи ка ко ји су ди рект но или 
ин ди рект но ути ца ли на срп ски је зик7.

Да је у про шло сти лек си ка стра ног по ре кла у срп ском је зи ку се вер но од Са ве и Ду на ва би ла 
дру га чи ја од оне ко ју сре ће мо у Ву ко вом реч ни ку  (где до ми ни ра ју тур ци зми), по ка за ла је ана ли-
за по ре кла лек си ке у Ву ко вом Рјеч ни ку из 1818. го ди не (Ивић, 1966:85). Исти за кљу чак мо же се 
из ве сти и на осно ву про ве ни јен ци је лек си ке из већ по ме ну тих реч ни ка В. Ми хај ло ви ћа и дру гих 
ра до ва ко ји се ба ве стра ним ути ца ји ма у лек си ци на ис пи ти ва ном про сто ру (Бе рић –Ђу кић,1996; 
Мра зо вић,1996; Шнел –Жи ва но вић, 2011). Ис пи ти ва ње ку ли нар ске лек си ке из ро ма на Поп Ћи ра 
и поп Спи ра по ка за ло је да у овом се ман тич ком по љу има нај ви ше лек се ма стра ног по ре кла, а 
до ми ни ра ју гер ма ни зми (Пе тро вач ки, Не дељ ков, 2011). Због све га то га ро ман  Поп Ћи ра и поп 
3  Ов де се под ра зу ме ва оно зна че ње име ни це кул ту ра ко је она има у мо но гра фи ји Је зик и кул ту ра Р. Бу гар ског (Бу гар-

ски, 2005:13)
4  Сте ван Сре мац,  по ре клом из Сен те у Бач кој, где је про вео де тињ ство, при ка зу је нам на осно ву сво јих се ћа ња  ам би-

јент Бач ке и су сед ног Ба на та, ко ји је од Бач ке код Сен те раз дво јен са мо Ти сом. На чи ном ве ли ког књи жев ни ка и од-
лич ног по зна ва о ца те ма ти ке о ко јој пи ше би ра ним ре чи ма ка рак те ри стич ним за про стор и вре ме о ко јем је у ро ма ну 
реч, опи су је до га ђа је до жи вље не у де тињ ству и на осно ву  ода бра них фраг ме на та ре кон стру и ше  жи вот  у XIX ве ку 
јед ног ве ли ког и бо га тог се ла у Ба на ту.

5  Је зич ки из раз књи жев них де ла Сте ва на Срем ца  тек тре ба да бу де пред мет те мељ них лин гви стич ких ис тра жи ва ња 
по што до са да не ма мо но граф ских ра до ва ни о је зи ку овог пи сца уоп ште, а  не ма мо реч ник ни јед ног ње го вог књи-
жев ног де ла. Из у зет но зна чај ни ра до ви о је зику С. Срем ца об ја вље ни су у збор ни ку ре фе ра та Књи жев но де ло Сте-
ва на Срем ца – но во чи та ње, Ниш, 1997.

6  О тур ци зми ма у овом и дру гим Срем че вим де ли ма пи са ла је Х. Му ра та гић – Ту на (Му ра та гић – Ту на, 1997).
7  Осим оп штих реч ни ка стра них ре чи, има мо реч ник тур ци за ма и ди ја ле кат ски реч ник ро ма ни за ма из Цр не Го ре и два 

ети мо ло шка  реч ни ка.
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Спи ра ве ро до сто јан је из вор за ис пи ти ва ње лек си ке стра ног  (не тур ског) по ре кла ко ја је би ла са-
став ни део лек си ко на срп ског је зи ка се вер но од Са ве и Ду на ва. 

1.2.Ме то до ло ги ја из два ја ња и про ве ре кор пу са ле ке ма стра ног по ре кла

За фор ми ра ње ода бра ног  лек сич ког кор пу са пре гле да но је из да ње из 1898. јер је нај бо ље  
ко ри сти ти ста ри је из да ње ро ма на по што би у ње му тре ба ло да бу де  аутен ти чан пи шчев текст. У 
из да њу из 1898. го ди не не ма анек сног реч ни ка, а пре гле да ла сам и но ви ја из да ња из 1965. и 1972,  
у оба по сто ји анек сни реч ник.

Лек сич ка гра ђа стра ног по ре кла ис пи са на је ме то дом то тал не екс церп ци је, а про ве ром у 
реч ни ци ма и дру гој ли те ра ту ри из ко је се мо гу до би ти по да ци  о лек си ци8 из ком плет ног кор пу са 
по зајм ље ни ца из дво је на је лек си ка из европ ских је зи ка и ма ђар ског, као и не ке  лек се ме за ко је у 
реч ни ци ма ни је да то по ре кло9. За по тре бе овог ра да пред ста ви ће се са мо оп ште у по треб на лек си-
ка, не и  оно ма сти ка.

Кри те ри јум за из бор не ке лек се ме био је тај да је бар је дан њен еле мент стра ног не тур ског 
по ре кла, та ко да у ода бра ном кор пу су има мо лек се ме раз ли чи тог сте пе на адап та ци је. Пр ву гру пу 
чи не по зајм ље ни це пре у зе те у срп ски је зик у об ли ку ка кав има ју у је зи ку да ва о цу (ап це рунг, ким, 
кур ма хер, ознтре гер, пунч, фајн), дру гу гру пу чи не ре чи стра ног по ре кла на ста ле де ри ва ци јом10 
(де шпе ра тан, ди шкре ћа нин, ја у зна, ке це љац, ки цо шки, лоп та ње,  не а у фи ро ван,  по ли ти ран,  по-
па о ри ти се, при ват но, прин ци па лов, пру слу чић, ре ал ност, со мот ски, фру шту ко ва ти, ци вра ти 
се, шви га ри ца ). Осим јед но чла них, у гра ђи има лек сич ких је ди ни ца са ста вље них од две ре чи 
од ко јих јед не при па да ју гру пи по лу сло же ни ца11 чи ја су оба де ла из истог је зи ка (фе дер ме сер) 
или оних са ста вље них из еле ме на та по ре клом из раз ли чи тих је зи ка (ба ра банц зеј тин, блех ин-
стру мент, бра ун ка пи ја, зо нен та ри фа,нахт му зи ка, ро зен форб бо ја, шо тиш пол ка), а дру ги  тип 
су  ви шеч ла не лек сич ке је ди ни це12 код ко јих је бар је дан члан стра ног не тур ског по ре кла (ко ла 
с ар ње ви ма, ко пу ни ти жи ви ну, кру пи ца со ли, рој тан ске пе сме, сек се ру ша бан ка, фар ба у ли цу, 
фер дин ка ма ра ма). 

Про ве ром ода бра не  лек си ке стра ног по ре кла утвр ди ла сам  да се ве ћи на лек се ма не на ла зи 
у дру гом из да њу Ву ко вог реч ни ка, а мно ге ни су за бе ле же не ни у на шим де скрип тив ним реч ни-
ци ма, ни у ди ја ле кат ским, ни у реч ни ци ма стра них ре чи. У мо но гра фи ја ма ко је се ба ве ути ца јем 
од ре ђе ног стра ног је зи ка на срп ски је зик та ко ђе ни сам на шла не ке од ре чи ко јих не ма у реч ни ци-
ма. Због све га то га, за по тре бе овог ра да, мо ра ла сам кон сул то ва ти ве ли ки број раз ли чи тих из во ра 
(ко ји су да ти у ли те ра ту ри). И по ред де таљ не про ве ре, не ке лек се ме, у об ли ку у ко јем се ја вља ју 
у ро ма ну ни су за бе ле же не у кон сул то ва ним из во ри ма, као на при мер: ан ђа ра ње, ис ко пи сти ти се, 
про коп са ти, теј ша соњ ка, уке ба ти, хе ба ме, хефт, ху цо ша, шин ди ви ла, или, уко ли ко су и за бе ле-
же не, ни је  да то њи хо во пореклo  (ди сно тор, јур гет, ке ша,  клом па, ко на би ти, пла јаш, фи ћок). 
Де фи ни ци је не ких по зајм ље ни ца у реч ни ци ма че сто не од го ва ра ју кон тек сту ал ном зна че њу у 
ро ма ну (ирош, про коп са ти, тра фи ка, шај на). Не ке  лек се ме ко је се мо гу на ћи  у на ве де ним лек-
си ко граф ским де ли ма, че сто у Срем че вом ро ма ну има ју дру га чи је зна че ње (ка сир ка=су пру га ка-
си ра) или има ју у реч ни ци ма дру ги мор фо ло шки или фо нет ски лик ( гру дуп = грун пук / грунд бук, 
ознтре гер = хознте ге ри,  пер зе ку тор = пер се ку тор). 

8  Та ко ђе су кон сул то ва ни анек сни реч ни ци  уз овој ро ман.
9 За бу ду ћи реч ник стра них ре чи из овог ро ма на из дво јен је оп ти мал ни кон текст у ко јем се лек се ма на ла зи, а ко ји је 

до во љан да се уочи, пре по зна и раз у ме  кон тек сту ал но зна че ње, а да ти су и по да ци о стра на ма у ро ма ну на ко ји ма се 
лек се ма и кон текст на ла зе.

10  Ме шо ви те тво ре ни це, хи бри ди (Ба бић, 1986: 44, 45; Клајн, 2002:43)
11  О по лу сло же ни ца ма Клајн ка же: „...у по лу сло же ни ца ма оба де ла за др жа ва ју сво је зна че ње и ак це нат што се у пи са-

њу од ра жа ва цр ти цом из ме ђу њих.“. На ве де ни при ме ри пи са ни су без цр ти це, а ка ко Клајн ка же „...то не зна чи ...да 
...пра во пис мо же би ти ме ри ло за ка те го ри за ци ју у твор би ре чи“. ((Клајн, 2002: 29). 

12  Тер мин је уоби ча јен у лек си ко ло шкој ли те ра ту ри (Дра ги ће вић, 2007)



Љиљана Недељков

48

Углав ном су не по твр ђе не лек се ме или лек се ме без озна ке по ре кла из не мач ког је зи ка, као 
на при мер асер ти рунг, ауфи ро ва ти, ибе ра шунг, ис кум сти ра ти, клом па, лајб, на тре фи ти, оп-
ци го ва ти, па о рен дер ски, фи шкал ски, фрај ли ца, хефт, хо зле, шај тва сер, шлај пик, шпо ро ва ти, 
што гла. Осим гер ма нит за ма, ни су про на ђе не ни мно ге лек се ме из дру гих је зи ка  у об ли ку ка кав 
је у ро ма ну (ка ба ни чар, ко ми сан, ма ша мо ди ра ти, на тен та ти, ор ди ни ра ње, пле ба но шев, сол фе-
рин, цу крас). 

2. клА Си Фи кА ци ЈА ПРи ку ПЉе Не  лек Си ке 

При ку пље но је пре ко 700 лек се ма (укљу чу ју ћи и оно ма сти ку) ко је су по де ље не пре ма си-
сте ма ти за ци ји ствар но сти на ви ше се ман тич ких по ља. Узе ла сам у об зир по де лу на те мат ске 
це ли не ко ју да је Три ву нац у сту ди ји о гер ма ни зми ма и си сте ма ти за ци ју ствар но сти  у Си сте-
мат ском реч ни ку срп ско хр ват ског је зи ка Л. Ата нац ко ви ћа и Р. Јо ва но ви ћа. У не ким слу ча је ви ма  
кла си фи ка ци ју сам до пу ња ва ла се ман тич ким по љи ма ко је је лек сич ка гра ђа на ме та ла. При од ре-
ђи ва њу  ко јој те мат ској це ли ни при па да не ка лек се ма углав ном  ни је би ло про бле ма, али сам у не-
ким слу ча је ви ма би ла у ди ле ми, та ко да се ова кла си фи ка ци ја, и по бро ју и по из бо ру те мат ских 
це ли на и по сме шта њу од ре ђе не лек се ме у не ку те мат ску це ли ну,  мо же сма тра ти са мо јед ним од 
мо гу ћих ре ше ња .   

1. ЛЕК СЕ МЕ У ВЕ ЗИ СА КУ ЛИ НАР СТВОМ  (34) 13

Иако о на зи ви ма је ла и пи ћа по сто ји рад Ку ли нар ска лек си ка у ро ма ну „Поп Ћи ра и поп 
Спи ра“, (ана ли зи ра не су са мо име ни це за на зи ве при пре мље них је ла), про на шла сам до ста лек-
се ма стра ног по ре кла из овог до ме на ко је ни су об ра ђе не у на ве де ном ра ду: ба ра банц зеј тин, 
бо кал, грунд бир нкне дла, ди сно тор, есцајг, ја узн(а), ја у зно ва ти, јур гет, ким, кру пи ца (со ли), па-
ра дајз, пор цу лан, пунч,  рерн(а), ри ба ти,сал ве та, са тљик, сем лпре зла, суп ши сла, та њир, те гла, 
тран жи ра ти, фе дер ме сер,  фи ћок, фла ша,  фру штук, фру шту ко ва ти, хол ба,  цвеч кенк не дле, 
чо ко ла да, шер пе ња, шо ља,  шо љи ца, 

Ов де сам ста ви ла и отров ар се ни кум јер се као и је ло уно си у ор га ни зам.

2. а)  ОДЕ ЋА, ОБУ ЋА, НА КИТ, (лич ни) ПРИ БОР (64)
Ам брел, бен ки ца, бо ту ше ,бун да, веш, гу ма ла сти ка/ гу ми ла сти ка, до роц, ја ка, ка па, ка пи ца, ка-
пи жон, ка пут, ка ца бај ка, ква сла, ква сли ца, ке це ља, ке це љац, ке це љи ца, клом па, ко мо тан, ко-
мот миц на, ко мот ни је, ко на фас, крагн, кри но лин(а), лајб, ма ша мо да, муф, ознтре гер, пан та-
ло не, пинтл, пор кет, пру слу чић, пчи о да, пчи о дин, рас ко мо ти ти се, ре кла, са ра, со мот ски, то-
а ле та, то а ле ти ра ти се,  ун па сент, ха ли на, фер дин ка ма ра ма, фач ла, флор, фла нел, фрон цла, 
хо зле, хо зли це, циц, ци ца ни, шал, ше шир,  ше ши рић, шлај пик, шлин ге рај, шлин го ван, шлоф ка па, 
штрим фла, штрум пфпан дла, штру фле.                 

б) ДО ТЕ РИ ВА ЊЕ, НЕ ГА (20)
Бре но ва ње, бре но ва ти, ди јо мант, ко лај на, коф пуц, лок на, ми ри са ти (би ти на пар фи ми сан),  ми-
ри шљав (на пар фи ми сан), на фри зи ра ти, пан тли ка/ пан тљи ка, пер ли ца, по ма да, рај спул фер, са-
пун, са пу ња ви ца, фла стер, фри зу ра, хор но дла, шне кла.

3. а) КУ ЋА, ОКУЋ НИ ЦА, ПО КУЋ СТВО (49)
Ал бум, ан ти ка,  бра ун ка пи ја,  ве шплау, ве шкор па, еве дра,  из луф ти ра ти, ка ма ра, ка на бе, кан ти-
ца, клај дер шток, ко мо ра,  кон тра фа, кор па, кор пи ца, кре вет, кре ве тац, ла нац (за ке ра), ло тре, 
ор ман, пар твиш, пе глајз, пе гла ти, плех, по друм, по ли ти ран, ра га стов, та бла (на са ту), те пих, 
фе дер, фи гу ра (на сто лу), фо те ља, фо то гра фи ја, фу тро ла, це гер, ци гља, ша лу ка тре, шин дра, 
ши фо нер/ши фо нир, шпајз, шпо рерт /шпор херт, шрајп тиш, шта лог,   ште ла жа, штогл, шу па.  

13  При са би ра њу ни су узи ма ни у об зир раз ли чи ти фо не ти зми не ке лек се ме.
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б) РУЧ НИ РАД (10)
Ис хе кло ва ти, ис хе кло ван, мо но грам, му стра, под штри ка ва ти, тру ко ван, хе кле рај, хе-

кло ва ти,штри ка ти, штрик но дла.

4. РЕ ЛИ ГИ ЈА: Ате и зам
а) ХРИ ШЋАН СТВО (40)

Ана те ма, блас фе ми чан, ви це зво нар, ви зи та ци ја,  дог ма ти ка, еван ге лист, ек се лен ци ја, еми нен ци-
ја, епар хи ја, епи ти ми ја, ин кви зи ци ја, ка ми лав ка, ка но ни чан, ка пе ла, ка пе лан, ка шти га, ка шти го-
ва ти, кли рик, кон ду и та, ма три ку ла, оми ли ти ка, па рох, па ро хи ја/па ро ки ја, па стор, па тер, пен-
ти ко стар, пле ба нош, по ли леј, поп, по па,  по па ди ја, по пин, пор та, пре ди ко ва ти, про то је реј ски, 
про то кол, ре зи ден ци ја, уни јат ски, фи зи ти ра ти, хе ру вим ски.

б) АН ТИЧ КИ СВЕТ: Амор, амор чић, Ве нус, Це ре ра. 

5. ЧО ВЕ КО ВЕ ФИ ЗИЧ КЕ И ПСИ ХИЧ КЕ ОСО БИ НЕ, КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈА ЧО ВЕ КА (61)
Бе ши ка, ге мајн, де шпе рат, де шпе ра тан, же бра клук, же брач ки, же ни ра ти (се), из гу сти ра ти, 
ка пли ци ра ти се/ ка при ци ра ти се, ки цош, ки цо шки, ко ми сан, кон цен три са ти се, крен ко ва ти се, 
ку ра жан, ма ле ро зан, на мо ју кон ту,  нај ги риг, нер вез, нер во зан, ор ди на ран, нобл, но блес, но бли-
ји, ор га ни зам, по га ни ја,  по па о ри ти се, прак тиш, про цу ња ти, ре зон, ре зо но ва ти, розн-форб бо-
ја, ро ман тиш,  ру и ни ран, се ки ра ци ја, се ки ра ти (се), сен ти мен та лан, сим па ти ја,  сим па ти чан,  
тип, тра у риг, ту ви ти, ун цут, уту ви ти/ уту би ти, фајн ,фа ли ти, фа ли шан, фар ба у ли цу, фе лер, 
фи зи ог но ми ја, фи ни, флег ма ти чан, ха глих, ху цо ша, ци вра ти се, ци фра ти, шај тва сер, шва лер, 
шин ди ви ла, шмај хлер, штрањ гов, шту цер.   

 
6. МЕ ЂУ ЉУД СКИ ОД НО СИ, КО МУ НИ КА ЦИ ЈА (35)
Ан ђа ра ње, аспи да,  атре си ра ти, ауфи ро ва ти, бе шти ја,  ви зи та, гра ту ла ци ја, гра ту ли ра ти, 
густ, гу сти ра ти,  де кла ма ци ја, ди ја лог, дик то ва ти, ди шпу та ти, екс пли ци ра ти/ је шпли ци ра ти, 
из де кла мо ва ти, из дик ти ра ти, ин зул ти ра ти, ин зул ти рунг, на тен та ти, не а у фи ро ван, па со ва ти, 
пре зент, про ду ци ра ти, про те сти ра ти, ра то си ља ти се, са тис фак ци ја, три јум фо ва ти, труц, 
тру ци ра ти,   те ле граф, те ле фон, унан ге нем, фа та лан, фа ше.

7. ЗА НИ МА ЊА, ЗА НА ТИ И ЗА НАТ СКА ДЕ ЛАТ НОСТ, СТА ТУС, ЗВА ЊА (51)
 Аси стент, бир таш, бир та ши ца, бир ти ја,  ван дро(в)каш, гаст ге бе рај, гне ди ге, гро ши ћар, до-
ми не, ка ба ни чар, ка ба ни чар ка, ка ба ни чар ски, ка пу таш,  ке ња ча, кин стлер, ко чи јаш, ле це дер, 
либ сте, ма јо рент, мај стор, мај сто ри ја, ма ша мо ди ра ти, ма ши ни ста, ма ло ва ти, мо лер, не меш, 
не ме шаг, пер со на, пин тер ски, пле беј ка, прак ти ка, прак ти ци ра ти, прин ци пал, прин ци па лов, 
прин ци па ло ви ца, пул гер, пул гер ски,  ранг,   теј ша соњ ка, ти ту ла, ти ту ли ра ти, ти шлер, фрај ла, 
фрај ли ца, фрау, фу шер-ма ша мо да, ха у змај стор, хер, ци мер, цу кер бе ке рај, цу крас, чи кош.     

8. АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА, ДР ЖА ВА, ВЛАСТ И ЗА НИ МА ЊА У ВЕ ЗИ СА ТИМ (47)
Акт, амт, ари ште, бе ам тер,  бе ам тер ка, бе ам тер ски, бир гер мај стер ка, би стош, бок тер, бој-
тар, бој та ров, вин ци лир, вин ци ли ров, ви ци шпа но ви ца, бу хал те рај, вар ме ђа, вар ме ђаш, гру дуп, 
да ци ја, ди шкре ћа нин, ди штрикт, зо нен-та ри фа, кан це ли ста, ка сир, ка сир ка, киш би ров, ко ме си-
ја, на та рош, на та ро ше ви ца,  на та ро шев, но та рош, пел шу бо ва ти,  пен зи о нер, пер зе ку тор, пер-
зе ку то ро ви ца, пла јаш, по ли циј ски, пор ци ја, про цес, ре фе рат, ре фе ри са ти, сол гин, сол га би ров, 
так си ран, та ри фа, фи нанц, фи шкал, фонд, шлај бер/ шрај бер, шта је ромт, штроф.                       

9. ВОЈ СКА (34)
Асер ти рунг, ауди тор, ба ка, ви зи та ци ја, еска дра, еска дрон, ин фан те риј ски, ка нон, ка но нен фу-
тер, ка плар, ка си на, ка та на, ко ман да, ко ме сар, ку гла (то пов ска), лајт нант, ма ри нер ски, мун дир, 
ол брекц, офи цир, офи цир ски, пи штољ, ра порт, ра пор ти ра ти, ре ги мен та, сол дат, ула нер ски, 
ун та у глих, фи лер, фи рер, ху ла нер, ху сар ски, шко друн, штра жме штер. 
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10. а) ДРУ ШТВЕ НИ ЖИ ВОТ (19)
Адје! ак тер ка, еро бе рунг, ети кет ни, кис ти ханд! ка ва лир, ком пли мен ти ра ти, ку ри са ње, ку ри са-
ти, кур ма хер, лу страј зе, пар дон! пи је са, про мо на да, ре пре зен та ци ја, са лон ски, ун терхалто ва ти 
се, ун тер хал тунг, хо фи ра ти.  
б) МУ ЗИ КА И ПЛЕС (21) 
Ари ја, бан да, вал цер, вергл, вер глаш, ги тар, дром бу ље, ин стру мент/ ин штру мент, кла вир, мо-
дерн пе сме, му зич ки ин стру мент, пол ка, нахт му зи ка, рој тан ске пе сме,  фру ла, се ре на да, тајч, 
тен цер, тру ба, трум бе таш,  шо тиш пол ка
в) ДРУ ШТВЕ НЕ ИГРЕ (13)
Ке гла, Ке гла ти се, ку гла, ку гла ње, фир циг,  лоп та, лоп та ње, лоп та ти се, шор ка пе, ринглшпил, 
рајт пич, тер но, ха уб тре фер,      

11. ЗДРАВ СТВО (19)
Апо те ка, апо те кар, апо те ка ри ца, апо те кар ски, ап це рунг, бал сум, ден тист, док тор, ко ле ра, ку-
пи ца, ма кро ви о ти ка, ме ди ци нар, ор ди ни ра ње, фус бад, хе ба ме, хи рург, шлајм, шлог, ,шпи таљ

12. ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊЕ (19)
Арен да, арен да шки, вирт шафт, вирт шаф тер ка, га ње ви, еко ном, еко но ми ја, ко пу ни ти (жи ви ну), 
му стра, па(в)ор(ски), па о рен да, (сточ ни) па сош, пе дин тер, рит, рит ски, фа бри ка, фе ла, ша пу-
ри ка, шви гар.

13. ФИ НАН СИ ЈЕ (17)
Бан ка, гро шић, дво гро шак, ин та бу ла ци ја, крај ца ра, обли га ци ја, ра чун, сек сер, сек се ру ша бан-
ка,сол фе рин, су ма, та лир, фо рин та, фрај, шај на, шпар ка са, шпо ро ва ти  

14. НА У КА  И ШКОЛ СТВО (16)
Астро но ми ја, ди пло ма, ег зем плар, ју рат, ко ле га, кон шко лар, лер, ле рер, пан си о нат, плај ваз, ска-
ми ја, фа ка ци ја, шко ла,  штифт, шту ди је, шту ди ра ти. 

15. УМЕТ НОСТ И КУЛ ТУ РА, (11)
Ин те ре сан те блат,  ма ло ва ти, на тру ко ва ти, по е зи ја, по јет ски, пре ну ме рант, ро ман, таг блат, 
тру ко ван, тру ко ва ти, хефт.   

16. ПО РО ДИ ЦА И ПО РО ДИЧ НИ ЦИ КЛУС (12)
Ва ми ли ја/фа ми ли ја, ма ма(н), па па, при ва тан, тал, те ста мент, ту тор, ту то ри са ти, ту то ров, 
ту тор ски, ауф шта фи рунг, пар ти ја.
 
17. ЉУД СКА СТА НИ ШТА, ГРА ЂЕ ВИ НЕ (11)
Бол та, ва рош, ва ро шки, кварт, квар тир, плац, са ла, са лаш, то рањ, тра фи ка на, чар да.

18. БИЉ КЕ, ЖИ ВО ТИ ЊЕ, ПРИ РО ДА (12)
Вер бе на, как тус, ка на рин ка, ланд шафт,  луфт, ори зонт, по мо ран џа, ре ал ност, ру жа,се зо на, 
чи ков, шти глиц.

19. МЕ РЕ (9)
Ба ро ме тар, град, дритл, из ле њи ра ти, оп ци го ва ти, риф, се кун да, фр таљ, фун та.

20. СА О БРА ЋАЈ
Ај зли бан, ко ла са ар ње ви ма, дам шиф, сиц, шта јер вогн.
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21.  ПО РО ЦИ
Тра ви ка, тра фи ка, тра фи ка на, фи ди бус, ци га ра.

22. ТР ГО ВИ НА
Ал ду маш, ва шар, ва шар ски.

 23.  РА ЗНИ ОБ ЛИ ЦИ
Фа зон.

3. зА кЉуч НА РАз МА тРА њА

Екс цер пи ра ње и про ве ра по ре кла   по зајм ље ни ца  из ро ма на Поп Ћи ра и поп Спи ра по-
ка за ли су да су стра ни лек сич ки ути ца ји не тур ског по ре кла  при сут ни у зна чај ној ме ри у овом 
књи жев ном де лу. 

По зајм ље ни це не тур ског по ре кла ја вља ју се у мно гим сфе ра ма жи во та као кул тур но мар-
ки ра на лек си ка ве за на за раз не ви до ве сва ко днев ни це.Нај ви ше лек се ма  (84) има у обла сти оде ће, 
обу ће и до те ри ва ња, не што ма ње (61) ме ђу лек се ма ма за озна ча ва ње фи зич ких и пси хич ких осо-
би на чо ве ка, у обла сти ку ће, по кућ ства и руч ног ра да има 59, за за ни ма ња, за на те и зва ња 51, за 
ад ми ни стра ци ју 47, за  ре ли ги ју 45, за ме ђу људ ске од но се 35 и вој ску 34. Иако  у  ку ли нар ству 
има са мо 34 лек се ме, то ни је ко на чан број са ова квом се ман ти ком јер су мно ге лек се ме об ра ђе не 
у ра ду о ку ли нар ској лек си ци у ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра по ре клом из ма ђар ског и европ-
ских је зи ка. 

По бро ју је зи ка из ко јих се мо же на ћи лек си ка у ро ма ну ви ди се да су за сту пље не лек се ме 
из ла тин ског и ро ман ских је зи ка: (ру мун ски, фран цу ски, ита ли јан ски, шпан ски), гер ман ских 
(не мач ки, ен гле ски),  грч ког и ма ђар ског. 

Од кла сич них је зи ка до ми ни ра ју по зајм ље ни це из ла тин ског као је зи ка обра зо ва ња и 
на у ке, има и ре чи ко је су део сва ко днев не лек си ке: арен да, акт, ак тер ка, бе ши ка,  бе шти ја, 
гра ту ла ци ја, ду пли кат, ин те ре со ва ње, ко ле га, ко мот но, кон зи ли јум,  кон цеп ти ра ти, но ти ра ти, 
објек ти ван, пле ба нош, пор та, пор ци ја,  при ват но, про цес, про фе сор, ра чун, ре фе рат, сеп тем-
бар, се кун да, сим па ти ја, со ли дан, су бје кат, су ма, та бла,  те ста мент, ,ту тор, фа ми ли ја, фор ма, 
школ ски, шко ло ва ње. Мно ге ре чи из ла тин ског при мље не су по сред ством не мач ког: де шпе рат,ди-
шпен за ци ја, ди шпу та ти, ди штрикт, ек шпли ци ра ти,ин штрук ци ја, ин штру мент. По зајм ље ни це 
из грч ког је зи ка су вр ло че сте у овом де лу због за ни ма ња глав них ли ко ва, па је хри шћан ска 
пра во слав на тер ми но ло ги ја, ко ја се  за сни ва на грч ком је зи ку, област где има нај ви ше гре ци за ма. 
Осим пра во слав не тер ми но ло ги је, гре ци зми су при сут ни и у сфе ри обра зо ва ња и на у ке, а има их 
и за пој мо ве из сва ко днев ног жи во та:  апо стол, апо те ка, аспи да, бал сум, ба ро ме тар, гипс, ди-
јо мант, ди пло ма,  ђа ко ни је, еве дра,  за по пи ти се, јеф тин,  ка лу ђер, ка ма ра, ка ти хе та, ко ле ра, 
ко ме ди ја, ма лак са ва ти, мо но то но,  па ро хи ја/па ро ки ја, про то кол,  ри пи да, так си ран,  фан та зи ја, 
фи зи ог но ми ја, хи рург.

Што се ти че  ро ман ских је зи ка, има до ста ре чи из фран цу ског ко је су у срп ски је зик ушле 
са кул тур ним ути ца ји ма за пад не про ве ни јен ци је: адје! ба га те ла, бал, бла зи ран, ви зи та, гур ман, 
де ли ка те са, ден тист, же ни ра ти се, ка при ци ра ти се/ка пли ци ра ти се, ко ке та, ко кет но, ко на-
фас, кон тро ла, ку ра жан, мо да, но блес, пар ти ја, па сент, па си ја, по ма да, про мо на да, ра порт,  
ро ман са, то а ле та, фонд, фо те ља, шва лер, ши фо нер/ши фо нир. По зајм ље ни це из ита ли јан ског 
су број не: ари ја, ари ште, ба нак, бан да, бан ка, густ, ка па, ка плар,  ка пут, ка си на, ка сир, ла ви на, 
мур гаст, пи ја ца,  пи штољ, по шта, се ки ра ци ја, си гур но, тор ња ти се, фи ни, фо рин та,. Ру мун
ских по зајм ље ни ца има ма ло: ма ма љу га, фру ла, а као им порт пре ко фран цу ског ја вља се и лек се-
ма чо ко ла да  при мље на пре ко шпан ског је зи ка, као и : па ра да, та ри фа, ци га ра . 

Ве ков не ве зе Ср ба са Ма ђа ри ма на овим про сто ри ма огле да ју се и у ве ћем бро ју ма ђа
ри за ма ко ји су би ли са став ни део свих срп ских го во ра у Ју жној Угар ској: ар ње ви,  ба гов, ба ка, 
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би стош, бој тар, бол та, бо ту ше,  бун да,  ван дро каш, ва шар, ва ша ри ште, гањ, га здин ски, ди сно-
тор, до роц, ка та на, ке ња ча, ке це ља, лоп та, не меш,  пру сли чић, ра га стов, риф,  са ла шар, та њир,  
уки пи ти се, фе ла, ху сар ски, чар да, чи зма, чи ков, чи кош, шер пе ња   .

Гер ман ски је зи ци за сту пље ни су углав ном по зајм ље ни ца ма из не мач ког, а из ен гле ског 
има са мо не ко ли ко ре чи (пунч, ху мор, фун та, шал). По зајм ље ни це из не мач ког су за сту пље не у 
ве ли ком бро ју и мо же се ре ћи да је не мач ки ути цај  у лек сич ком кор пу су по зајм ље ни ца из овог 
ро ма на ла ко уоч љив: ај зли бан,   амт, бе ам тер, бир таш, бок тер, бре но ва ти, вал цер, суп ши сла, 
веш, вирт шафт, грунд –бирн кне дла, еро бе рунг, есцајг, за лар ма ти, ис хе кло ва ти, ја у зна, кан ти-
ца, ква сла, ке гла, кин стлер, клот, кох бух, крај ца ра,  ку гла, кумст, кур ма хер, ланд шафт, ле це дер, 
ло тре, луфт, мај стор, ма ло ва ти, мо лер, му стра, нахт му зи ка, на тру ко ва ти, обрст, офи цир, па-
ор, па ра дајз, пар твиш, па си ра ти, па со ва ти, пе глајз, пе гла ти, пе дин тер, пин тер ски, пинтл, плај-
ваз, плац, плех, по па о ри ти се, пор кет, под штри ка ва ти, пул гер, рајс-пул фер/рај спул фер, рајт пич, 
ре кла, рер на, рин гли шпил, рит, са ла, са тљик, сек сер, сем лпре зла, сиц, сол дат,  со мот ски, стре-
фи ти, тал, та лир. ти шлер, тру ци ра ти, ун цут, фа ли шан, фач ла, фе лер, фла ша, фрај, фрај ла, 
фрон цла, це гер, цел, циц, ци мер, ша лу ка тре, ша цо ва ти, ши ко ва ти се,шин дра, шко ди ти, шлајм, 
шлин ге рај, шлог, шмај хлер, шмо кљан, шне кла, шнуф ти кла, шо ља, шпајз, шпар ка са, шпа ци ра ти,  
шпо рерт, шпо ро ва ти, шрех, шта јер ва ген . Осим уоби ча је них гер ма ни за ма по зна тих углав ном и 
да нас ста ри јој по пу ла ци ји у Бач кој и Ба на ту, у овом ро ма ну на ла зе се це ле ре че ни це, по здра ви и 
из ра зи на не мач ком је зи ку ко ји су би ли уоби ча је ни у ко му ни ка ци ји би лин гвал них осо ба на про-
сто ру ко ји се опи су је у вре ме ка да су Нем ци ов де жи ве ли ( ај мол ајнц, ал рих тиг, кис ти ханд). 
Осим на ве де них ре чи из не мач ког, и не ке по зајм ље ни це из кла сич них је зи ка ко је су до шле у срп-
ски је зик пре ко не мач ког до при но се ути ску  ве ли ког при су ства гер ма ни за ма у овом ро ма ну. Не-
мач ки ути цај у лек си ци  из кла сич них је зи ка углав ном до ла зи до из ра жа ја кроз про ме њен фо не-
ти зам ре чи из грч ког или ла тин ског (је шпли ци ра ти, шту ди ра ти, ро ман тиш, прак тиш, шпе ци ја). 

Иако би реч ник из књи жев них де ла С. Срем ца био  дра го це ни до ку мент за на шу лек си-
ко гра фи ју и лин гво кул ту ро ло ги ју, и сва ка ко то тре ба да бу де при о ри тет лин гви ста ко ји се ба ве 
кул ту ро ло шким аспек том лек си ке и ет но лин гви стич ким ис пи ти ва њи ма, и упо зна ва ње са лек си-
ком стран ог не тур ског по ре кла из ро ма на Поп Ћи ра и поп Спи ра до при не ће бо љем са гле да ва њу 
лек си ке срп ског је зи ка у 19. ве ку ко ја се бит но раз ли ко ва ла од лек сич ког из ра за пред ста вље ног у 
пр вом и дру гом из да њу Ву ко вог реч ни ка .

Ове лек се ме ин фор ми шу нас о то ме ка ко се не кад жи ве ло и мо гу се на осно ву њих ре кон-
стру и са ти кул тур ни мо де ли са  про сто ра Бач ке и Ба на та опи са ни у  ро ма ну.

У са гле да ва њу  књи жев них де ла на ших пи са ца из 19. ве ка, нео п ход но је обез бе ди ти пред-
у сло ве за до бру ре цеп ци ју тек ста, ва жно је раз у ме ти пред мет ни свет де ла и све по је ди но сти у 
ње му, а за то је нео п ход ни пред у слов кул ту ро ло шка  ин тер пре та ци ја не по зна те и стра не лек си ке.

Што се ти че ре цеп ци је овог ро ма на у да на шње вре ме, нај бо ље ре ше ње би ло би пра вље ње 
лин гво кул ту ро ло шког анек сног реч ни ка ко ји би до при нео бо љем раз у ме ва њу кул тур ног мо де ла 
ко ји до ла зи до из ра жа ја у овом књи жев ном де лу. На тај на чин би се бо ље са гле да ла аку му ла тив на 
функ ци ја је зи ка, од но сно лек си ке, а кад се има у ви ду да је ово де ло укљу че но у обра зов ни си-
стем, де таљ на ана ли за и лек си ко граф ска об ра да ове лек си ке, ко ја углав ном при па да ди ја хро ни ји, 
омо гу ћи ла би бо љу ре цеп ци ју овог ро ма на. 
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Dragana DroBnJak – snežana guDurić – ana toPoLJski

O STAROSTI U FRANCUSKOM, SRPSKOM I SLOVAČKOM 
POSLOVIČNOM IZRAŽAVANJU1

U ra du se ba vi mo poj mom sta ro sti i na či nom na ko ji su sta ri lju di, sta ri mu škar ci i sta re že ne pred sta vlje ni u po-
slo vič nom iz ra ža va nju u fran cu skom, srp skom i slo vač kom je zi ku. Gra đu či ne po slo vi ce sa kon sti tu en ti ma fr. 
vieil les se / sr. sta rost / sl. sta ro ba, fr. vi e ux, vi eil hom me, vi e il lard / sr. star(i), star čo vek, sta rac / sl. starý, sta rec, 
fr. vi e il le fem me, vi e il le / sr. ba ba / sl. stará že na, stará ba ba, ba ba. Na osno vu pri ku plje nog kor pu sa usta no vi će mo 
kon tek ste u ko ji ma se ove po slo vi ce po ja vlju ju, uka za će mo na for mal na  i  se man tič ka (ne)po kla pa nja me đu nji ma, 
kao i na (ne)po sto ja nje ste re o ti pa o sta rim lju di ma u po sma tra nim je zi ci ma.  

Ključ ne re či: lin gvo kul tu ro lo gi ja, sta rost, po slo vi ce, fran cu ski, srp ski, slo vač ki.

Po slo vi ce kao po se ban iz raz na rod ne mu dro sti pred sta vlja ju dra go ce no je zič ko i kul tu ro lo ško 
na sle đe sva ke je zič ke za jed ni ce. One či ne in ven tiv no i sa že to for mu li san za klju čak iz ži vot nog is ku stva 
ko ji je pri hva ćen u tra di ci ji i obič no pro is ti ču iz in di vi du al nog stva ra la štva. Po je di ni lin gvi sti kog ni ti vi-
stič ke ori jen ta ci je (La koff, Johnson 1989) sma tra ju da po slo vič no iz ra ža va nje, ko je obi lu je me ta fo ra ma, 
ne pri pa da is klju či vo do me nu je zič kog iz ra za, ne go je ono, pre sve ga, je dan od su štin skih kog ni tiv nih 
me ha ni za ma svoj stve nih čo ve ku. 

Po svo joj struk tu ri, po slo vi ce su vr sta idi o ma ko ji pod ra zu me va “uobi ča je no, re dov no, a po ne kad 
i si ste mat sko ja vlja nje jed ne lek se me u spre zi s naj ma nje još jed nom, po pra vi lu unu tar ne ke sin tag me 
ili re če ni ce” (Pr ćić 2008: 147). Ste pen kom pakt no sti ova kvih lek sič kih spo je va od re đu ju tri či ni o ca: za-
men lji vost, po sto ja nost i pro zir nost. Za men lji vost pod ra zu me va mo guć nost za me ne lek se ma unu tar ce-
li ne dru gim lek se ma ma slič ne se man ti ke (fr. Jeunesse oiseuse, vieillesse disetteuse. / Jeun e  s  s       e  p      ourrie  , 
v     i   e i    l l e s  s   e    p   ou  i l leu  s    e   ;  sr. Kad  mat or  pas  laje val ja  videt i šta  je . / Kad stari  p as laje, valja  vid eti šta  j e; 
sl.   Po  s taršom  d o  mlyna  a  po  mladšo m  do kos tol a. / Po staršo m do m lyna  a po  mladš om  do pe kla.). 
 Pos tojanost kao morfo s in tak sičko obeležje p redstavlja   (ne )mogućnost  transformacije i/ili mo difikacije 
celine (sr.  B ez stare k oke  n ema dob re  supe. / *Bez sta rih ko ka ne ma do brih su pa. – ne pri hva tlji vost pro-
me ne bro ja ime ni ca u ovom slu ča ju), dok je pro zir nost la ko ća raz u me va nja sa dr ža ja po slo vi ce (pot pu no 
pro zir na: sr. u star ca mla da že na be da go to va; ma nje pro zir na: fr. Pain de vi e il les se se pétrit pen dant la 
je u nes se; sl. Lep šie je, keď víno za mla di vykysne, ako na sta ro sť.).  

Po slo vi ca pred sta vlja i svo je vr stan bi nar ni je zič ki znak bu du ći da ima iz raz i sa dr ži nu, pri če mu 
ista stvar nost kod pri pad ni ka raz li či tih na ro da i/ili raz li či tih je zič kih za jed ni ca mo že da iza zo ve isto vet-
ne, ali i ne i sto vet ne, ka ko aso ci ja ci je, ta ko i na či ne nji ho vog iz ra ža va nja. 

U ovom ra du uka za će mo na for mal ne i se man tič ke slič no sti i raz li ke u fran cu skom, srp skom i 
slo vač kom po slo vič nom iz ra ža va nju ko je se od no si na po jam sta ro sti, bez pre ten zi je da utvr di mo se-
man tič ki ko re spon dent ne po slo vi ce sa dru gim kon sti tu en ti ma u tri je zi ka. Po slo vi ce iste for mal ne i 
se man tič ke struk tu re u dva ili tri je zi ka obe le ži će mo sim bo lom =, dok će sim bol ~ sta ja ti uz po slo vi ce 
slič ne for mal ne i isto vet ne se man tič ke struk tu re.  

Iako po sma tra ni je zi ci pri pa da ju in do e vrop skoj po ro di ci, pri pad nost raz li či tim je zič kim gru pa ma, 
kao i iz lo že nost raz li či tim isto rij skim, kul tu ro lo škim i dru gim či ni o ci ma, uti ca le su na stva ra nje oso-
be nih so ci o lin gvi stič kih mi ljea. Otu da je sa svim oče ki va no i raz li ko va nje u po slo vič nom iz ra ža va nju u 
fran cu skom, srp skom i slo vač kom je zi ku.

1  Rad je urađen u okviru projekta MNTR br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru.
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Fran cu ski kor pus či ne na rod ne po slo vi ce ko je da ti ra ju od sred njeg do XIX ve ka,2 srp ski deo kor-
pu sa pred sta vlja ju po slo vi ce ko je je sa ku pio Vuk Ka ra džić u XIX ve ku, a slo vač ki deo kor pu sa Adolf 
Pe ter Za tu rec ki, ta ko đe u XIX ve ku. 

Gra đu smo raz vr sta le u dve sku pi ne i to pre ma for mal nom sklo pu po slo vi ca. U pr vu gru pu svr sta-
ne su one u ko ji ma se ja vlja ju kon sti tu en ti fr. vi e il les se / sr. sta rost / sl. sta ro ba, sta ro sť3 i ko je se od no se 
na sta rost uop šte. Dru gu gru pu po slo vi ca, u ko ji ma se go vo ri o sta rim lju di ma, po de li le smo u tri pod-
gru pe u za vi sno sti od to ga da li kon sti tu en ti upu ću ju na sta re lju de oba po la, sa mo na sta re mu škar ce ili 
sa mo na sta re že ne. U kor pus smo uvr sti le i po slo vi ce sa poj mov nim me ta fo ra ma ko je sa dr že pred met ne 
kon sti tu en te i ko je se ne dvo smi sle no od no se na čo ve ka.

1.  O STA RO STI UOP ŠTE

Fran cu ski i slo vač ki kor pus obi lu ju po slo vi ca ma ko je go vo re o sta ro sti uop šte, dok ih u srp skom 
ima sve ga ne ko li ko.

U ve ći ni, ka ko fran cu skih, ta ko i srp skih i slo vač kih po slo vi ca sa kon sti tu en ti ma fr. vi e il les se / 
sr. sta rost / sl. sta ro ba, sta ro sť, ja vlja ju se kon sti tu en ti su prot nog zna če nja fr. je u nes se / sr. mla dost / sl. 
mla do sť, te se upra vo kroz ovaj kon trast naj bo lje iz ra ža va ju sa ve ti i upo zo re nja. 

Fran cu ska i slo vač ka na rod na mu drost is ti ču da se bez bri žna sta rost pri pre ma u mla do sti, ka ko u 
po gle du ma te ri jal nih do ba ra, ta ko i ka da je reč o raz vi ja nju sop stve nih fi zič kih i psi hič kih spo sob no sti: 

Pain de vieillesse se pétrit pendant la jeunesse.
il faut épargner en jeunesse pour se soutenir en vieillesse. 
~ Mladost’  si človek na starost’ odkladá. 
~ za mladi zachránené trvá do staroby.
il faut travailler en jeunesse, pour reposer en vieillesse. 
~ za mladi zapracuj, na staros  budeš ma .
on doit acquérir en jeunesse dont on puisse vivre en vieillesse.
~ Kto zmladi seje, v starobe veje.

U suprotnom, starost će pratiti nedaće i nemaština: 
L’oisiveté de la jeunesse prépare tourments pour la vieillesse. 

Jeunesse pourrie, vieillesse pouilleuse.
Jeunesse oiseuse, vieillesse disetteuse.  

Dok se u fran cu skim i slo vač kim po slo vi ca ma in si sti ra na mar lji vo sti i šte dlji vo sti, do tle se u srp-
skim upu ću je na uče nje ko je mo že da omo gu ći la go dan ži vot. Ovo je ra zu mlji vo ako se uzme u ob zir da 
je Sr bi ja u XIX ve ku bi la pre te žno ru ral na ze mlja, te je obra zo va nje bio je dan od na či na da mla di lju di 
iz beg nu te žač ki rad. Sto ga:

u mladosti ko ne uči, u starosti taj se muči.

I jed na slo vač ka umo tvo ri na is ti če da je upra vo mla dost vre me ka da tre ba sti ca ti zna nja, bu du ći 
da se u sta ro sti gu bi la ko ća uče nja i iz gu blje no vre me ne mo že da se na dok na di:

Čo za mladi nenaučiš, to na starosť nepochopíš.

2  U kor pus ni smo uvr sti le iz re ke i mak si me uče nih lju di ko ji ma fran cu ski je zik obi lu je, dok ovi žan ro vi u srp skom i slo vačkom 
je zi ku ni su za stu plje ni u to li koj me ri. Još je Vol ter uka zi vao na raz li ku iz me đu po slo vi ca i mak si ma: “Les ma xi mes sont 
nobles, sa ges et uti les. El les sont fa i tes po ur les hom mes d’esprit et de go ût. Les pro ver bes ne sont que po ur les vul gaires.” (in 
Ma lo ux 1960: X) [Mak si me su pre fi nje ne, mu dre i ko ri sne. One su stvo re ne za lju de od du ha i uku sa. Po slo vi ce su za prosta-
ke]  

3  U slo vač ki deo kor pu sa uvr sti le smo i po slo vi ce sa kon sti tu en tom sta ro sť, iako je ‘bri ga’ pr vo zna če nje ove lek se me, dok 
se u dru gom zna če nju, ko je nas ov de za ni ma, ko ri sti uz pred log na (na sta ro sť ‘ka da bu deš star’) i sko ro uvek sa lek se mom 
su prot nog zna če nja, mla do sť.

http://www.proverbesfrancais.com/il-faut-233pargner-en-jeunesse-pour-se-soutenir-en-vieillesse/proverbes-francais/4613
http://www.proverbesfrancais.com/on-doit-acqu233rir-en-jeunesse-dont-on-puisse-vivre-en-vieillesse/proverbes-francais/1802
http://www.proverbesfrancais.com/jeunesse-pourrie-vieillesse-pouilleuse/proverbes-francais/4224
http://www.proverbesfrancais.com/jeunesse-oiseuse-vieillesse-disetteuse-gabriel-meurier/proverbes-francais/4223
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Fran cu ske po slo vi ce upo zo ra va ju da se pri me re nim po na ša njem u mla do sti po sta vlja ju te me lji 
bla go u god nog ži vo ta u sta ro sti: 

Gouverne-toi bien en jeunesse, si roi veux être en ta vieillesse.
Enfant humble en jeunesse, heureux en vieillesse.

U protivnom, ne može da se računa na bezbrižnu starost: 
L ’e nf an t sans  d iscipline en  s a j eunes se fera rarement  fr uit e n sa vieille sse.
 
Prema jedno j srps koj i slovačkoj p oslovi ci, osim što u mladosti treba  o bezbediti mi rnu i s ig urnu 

staros t  u materija lnom po gl edu,  tr eb a uži vat i  i u b lagod et ima mladosti  i  ne propu st iti ništa  za či m  bi 
kasni je  moglo da  se  žali: 

n emoj da t e  pita starost gde   ti  je bi la  mladost.   
 ~ op ý ta  sa ťa  staro sť kam  s i  podel mladosť !

U fra ncuskom i srps kom jezi ku nalazimo p oslovice  koje is tiču da spoj iskustva starijih i snage 
mladosti predsta vlja “čarobnu formulu” za siguran uspeh:

Si je unesse sa vait,   si  vi ei llesse p ouv ait, tou t  irait à souha it . 
~  Bilo  b i dobro kad  bi mla do st zna la  sv e što  može, a sta rost mogla  sve što   zn a.
Byť   ml adým t o v ie každé  teľa, ale by ť starým to  je  kumšt.  
 
I ako s e s ta rost običn o  poistov eć uje sa  m udrošću i iskustvom (Sa starošću dolazi iskustvo.), jedna 

francuska poslovica tvrdi da to nije uvek slučaj:
Vieillesse n’est pas toujours sagesse.

Druga, opet, tvrdi da je mladosti svojstveno sanjarenje, a starosti svođenje računa:
Jeunesse rêve, vieillesse décompte.

Osim toga, starost neosporno ustupa mesto mlado sti:
où jeunesse gagne la place, la vieillesse tôt se déplace. 
L’avenir  p our  la jeu ne sse, le souven ir pour  la vieil le sse. 

Mladi ljudi treba da poštuju star(ij)e: 
Kto si rodiča v (jeho) starobe nectí, na seba si korbač pletie.4

Starost je, pored bolesti i nemaštine, najčešći uzrok ljudske patnje i očajanja: 
Mala die, dise tte et  v ieilless e, caus en t l’ homme tomber en  dé tresse .
Ch acun dés ire la vi ei llesse,  et  ch acun l a  ma ud it, ap rès l ’a voir o btenue .
St aroba,  ho tová  cho rob a.5

Mad a  je  opšt epozn ato da je  st arost pos eb no teš ka i  mučna u koliko je  čovek pr oživljava sam, ovo 
shvatanje  odsl i ka no  je samo  u francuskom  p oslovičnom iz ra ž avanju  koje is t ič e z načaj porodic e, poseb-
no supru ž ni ka  i potomaka koji mogu da  ulepša ju  i ola kša ju  stare dane:  

Mari  e t  femme ont  besoi n l’un de l’au tr e dans le ur vie illess e.
L’ar gent et l ’épou se s ont néces saires po ur la  vieilless e.
Le b on  enfan t é gaie la vieil lesse de  s on pè re. 

4  Iako je navedena slovačka poslovica semantički istovetna srpskim poslovicama koje se odnose na stare ljude uopšte (Poštuj 
starije, i tebe će mlađi; Gde se stariji ne čuju tu Bog ne pomaže.), svrstale smo je u deo posvećen starosti uopšte pošto sadrži 
konstituent staroba. 

5  I ovu slovačku poslovicu smo svrstale u deo o starosti uopšte budući da sadrži konstituent staroba, iako je semantički bliža 
poslovicama koje smo uvrstile u deo o starim ljudima uopšte (nulle belle fille sans amour et nul vieillard sans douleur; Stara 
čoveka ne pitaju: šta te boli? nego: šta te ne boli?). 

http://www.proverbesfrancais.com/jeunesse-r234ve-vieillesse-d233compte/proverbes-francais/4226
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2.  O ST ARIM  LJ UDIMA

Po sl ov ice u ovo j  grupi  podeli le smo   pr ema tome da   li  se odnose na stare lju de uopšte, samo na 
stare m uškarce ili samo  n a star e žene .

a)  O star im  ljudima  uopšte no
U  ovoj grup i se n alaze  p oslov ice  koje  s adrže konst i tu ente fr . vieu x, vieil homme, vie ill ard(s), 

v ieilli r / sr. st ar, st ar čovek / sl. starý,  starý  č lovek.

Sve  t ri kulture odaju pr iznanje mudrosti stari h  ljudi ko ji  iza sebe i maj u bogat o  život no  iskustvo :
Le v ie illard  sait par ce  qu’il  a  vu et ente ndu.
u  stara glava, u   m lada sn aga.
   ~ Starý robí via c rozumom  ako r ukami.
To je star ý člov ek,  t en pa mä tá , čo prša lo a p restalo. 

U  slova čk om korpusu ističe  se uloga  s ticanja  znanja i  veština, odnos no  da mlad i treba da uče  od  starijih:
S ad aj mladý u  starého  a  nauč  s a kumštu jeho.
      
Dv e srpske  posl o vice po ručuju da mladi  treba  da p oštuju star ije:
Poštuj stari j e, i tebe će  mlađi.
Gde se star ij i ne čuju t u Bog  ne p omaže. 

U franc us koj i srp skoj k ulturi  is tiče  se  da  mlad  čove k  treba d a  bude ve om a o prezan  i da o d svega 
 treba  više d a se čuva n egoli star č o ve k: 

Les vieu x  o nt le cui r dur .
 igla će  pr obosti pre ml adu ko žu nego staru. 
 
Francuski i srpsk i  jezik  poznaj u pos l ovi ce  k oje govo re o nemoći   i  bolest im a  starih lj udi: 
nulle belle fi lle sa ns amour et  nul vieillard sans douleur.  
Stara čovek a  ne p it aju: šta te  boli?  ne go: š ta  te  ne bo li ?

U sve  tri k ulture stare  ljude p oistovećuju  sa  decom :
Qui vi eillit re devient un enfant. 
~  Stari ljudi su kao deca .
 ~  Starý cap  a nemá z a ma lé die ťa  rozumu.   

Jedna  slovačk a  poslovic a  upozorav a mlade  lj ude da  n e  treba d a žure da se  p rikažu starijim nego 
š to jesu: 

Ešt e  si mladým nebol a už sa sta rým rob íš !
 
Običn o  se smat ra  da je  ljubav svo js tvena  ml adosti , dok je on a bliska  „lud os ti“ uk oli ko se  desi u 

 kasni ji m godinama: 
Qu an d on e st  j eune, o n  ai me en fo u; quand o n est  vieux, qui a ime e st fou. 

Srpska tradicija, međutim, akcenat stavlja na jačinu osećanja koje, čak, može da bude daleko 
snažnije nego u mlada čoveka, što se iskazuje svojevrsnom metaforom:

Stari panj više gori kad se upali nego mlad. 

Je dan deo po slo vi ca u na šem kor pu su za sno van je na poj mov noj me ta fo ri ‘lju di su ži vo ti nje’ i u 
nji ma se iz ra ža va ju ra zni aspek ti ljud skog ka rak te ra (mu drost i zre lost, is ku stvo i  zna nje) i is ti če se da 
tre ba uva ža va ti mi šlje nje i sa ve te sta ri(ji)h: 
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Vi e ux bœ uf fa it sil lon dro it. 
~ Bez sta rog vo la ne ma du bo ke bra zde.
~ Vôl starší na krok istejší.
Vi e ux chien n`a bo ie pas en vain.  
~ Kad ma tor6 pas la je (on da) va lja vi de ti šta je.
il n’est chas se que de vi e ux chien. 
   = ne ma lo va bez sta rog ga ro va.
un vi e ux chat ne se brû le ja ma is. 
Ma to ra li si ca ču va se gvo žđa. 
Mladý vra bec učí sa čvi ri kať od starého.

Sta ri lju di obič no ni su sprem ni za da lja uče nja i no va is ku stva: 
Ma tor se konj ne uči igra ti.

Isto ta ko, sta ri lju di te ško pri hva ta ju pro me ne i no vi ne što po slo vi ce do sled no be le že, opet u obli-
ku me ta fo ra:

Ma to ra dr va ne da du se pre sa đi va ti.
~ Starý strom je nie do bré presádzat’ . 

Fran cu ska, srp ska i slo vač ka kul tu ra is ti ču da su sta ri lju di sla bi, a nji ho va ne moć je u po je di nim 
po slo vi ca ma pred met pod sme ha onih ko ji su u pu noj sna zi:

Le lo up de ve nu vi e ux est la risée des chi ens.
~ Sta ri vuk, pa sja spr da či na.
Ma tor konj se ne pre že u ko la.
Dar mo starého psa za za ja com huckáš.

Jed na slo vač ka po slo vi ca is ti če ko li ko mla di vo le da se pri ka žu pa met ni jim od sta ri jih:
Kur ča učí starú sli ep ku.

b) O sta rim mu škar ci ma
Po slo vi ce sa kon sti tu en ti ma fr. vi e ux, vi e il lard / sr. star, sta rac / sl. starý, sta rec, ko ji ne dvo smi-

sle no upu ću ju na sta rog mu škar ca, ni su broj ne ni u jed nom po sma tra nom je zi ku. Go to vo sve go vo re o 
sta rom mu škar cu i lju ba vi.

Ta ko jed na fran cu ska po slo vi ca is ti če da sta ri lju di zna ju da “iz gu be gla vu” zbog lju ba vi, te po ne-
kad zbog to ga iz gle da ju i sme šni:

L’hom me vi eil amo u re ux do it-on mo qu er.

Po je di ne uka zu ju na to da sta ri ji mu škar ci vo le mla de že ne:
Les vi e ux chats aiment les je u nes so u ris. 
Sta ri vuk mla do me so tra ži.

Po slo vi ce is ti ču i ne da će ko je oče ku ju sta rog mu škar ca ko ji se pre pu sti lju ba vi, i to po seb no sa 
mla dom že nom:

Vi e ux qui co urt à l’amo ur, la mort co urt alen to ur.
 Maria ge de jeun e  ho mme av ec  jeune fi ll e est  de  Dieu, m ariage  de  jeune homme   avec  vieil le  

 fe m me est de rien, maria ge de  vieill ard avec jeune  fille  e st du  di able .
u st arca  mla da  žena beda g oto va.  

6  Pridev mator srećemo isključivo u poslovicama sa pojmovnom metaforom ‘ljudi su životinje’, te ga nismo posebno uvrstile 
među konstituente.
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Jed na slo vač ka po slo vi ca, pak, upo zo ra va de voj ke da se klo ne sta rih mu ška ra ca:
nechoď ml adá za st arého, ne bu de  tam n ič dobré ho .

Dok fran cu ska po slo vi ca tvr di da je bo lji i star muž ne go ni ka kav, u srp skoj ne iz o sta je pri zna nje 
lju bav nom is ku stvu sta rog mu škar ca:

u n vieux  mari  v au t mie ux  qu e rien. 
Bez star ca nem a udarc a.

U ovom de lu kor pu sa po sto ji sa mo jed na po slo vi ca, i to slo vač ka, ko ja se ne od no si na sta rog mu-
škar ca i lju bav. Ona upo zo ra va mu škar ce da u mla do sti ni u če mu ne tre ba da pre te ru ju, ka ko u sta ro sti 
ne bi zbog to ga is pa šta li: 

B uď za ml adi starco m,  aby s i  na staro sť  bol mládencom .

c) O s ta ri m ženama
Dok se u kor pu su o sta rom mu škar cu na šlo sve ga ne ko li ko po slo vi ca, kor pus o sta roj že ni znat no 

je bo ga ti ji i sli ko vi ti ji, po seb no u srp skom i slo vač kom je zi ku, i či ne ga po slo vi ce sa kon sti tu en ti ma fr. 
vi e il le fem me, vi e il le / sr. ba ba / sl. stará že na, stará ba ba, ba ba.

Srp ske po slo vi ce ko je se od no se na sta ru žen sku oso bu uglav nom su obo je ne iro ni jom i po ru gom, 
što se mo že pri me ti ti već i pri sa mom nje nom ime no va nju. Na rod ni umo tvor ci je na zi va ju is klju či vo 
ba bom, ni ka ko sta ri com ili sta rom že nom. Pred met pod sme ha su, pre sve ga, njen fi zič ki iz gled, od no sno 
ru žno ća, i ne moć:

Gde si  video lepu babu  i  mirno dete? 
Dok se baba  dovuče, svadba se  provuče . 
D ala ba ba paru da  se u hvati u  ko lo ,  a posle  dve da  se p ust i. 

Da nas ova po sled nja po slo vi ca, me đu tim, ima ši ru upo tre bu i zna če nje ne go što je to bio slu čaj u 
vre me nu u ko jem je na sta la i pod jed na ko se od no si i na mu škar ce i na že ne, bez ob zi ra na sta ro snu dob. 

I uvre že na sli ka o sta roj že ni ko ja ne pre sta no po na vlja jed no te isto, a po seb no ono što joj ide u 
pri log ili ono što že li da po stig ne, na šla je svo je me sto u ob li ko va nju jed nog bro ja po slo vi ca ko ji ma se 
ka rak te ri še sva ko ko se po na ša na ta kav na čin, bez ob zi ra na pol i go di ne:

Ko o č emu,  baba o uštipcima. 
ne kazuje  ba ba št a joj  se snilo ,  nego k ako joj je milo. 
Što  j e babi mi lo, ono jo j s e snilo . 
~ Čo  sa  babe chc el o, to sa  jej pr isn ilo.

Isti je slu čaj i sa dru gim srp skim po slo vi ca ma u ko ji ma se in si sti ra na bes po sle no sti i do ko no sti 
sta rih že na, a ko je se da nas od no se ka ko na že ne, ta ko i na mu škar ce, ka ko na sta re, ta ko i na mla de:

Sel o gor i , a b ab a se češlja. 
Trla baba   la n da j oj pro đe dan.  
nemala b aba br ige pa kupila  pras e. 
             
Fran cu skim, srp skim i slo vač kim umo tvor ci ma po seb no je za ni mljiv nji hov ne zgo dan, obič no 

ve o ma loš ka rak ter:
Là où le diable ne  saurait aller, on e nvo i e une  vie ille femme.
~ Gde  đavo n e može  št o  svrši ti  onde bab u  poš al je.
 =7 Kde  čert nič  n emôže  vykonať,  ta  pošle s ta rú ba bu.
il vaut m ieux irr iter un  ch ien, qu’un e v ieille  fe mm e. 
Beži  s  puta, ide  b ab a ljuta. 
  ina t babi  dušu  gubi. 

7  Slovačka poslovica ima istovetnu formalnu i semantičku strukturu u odnosu na srpsku.
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Silom ba ba  u  raj.
na je dn u st ranu đavo,  a na dr ugu baba, pa ko nategne. 
Baba j e od čerta  horšia .
Sviň u nepre sviníš, vlka nepre vlčíš, b abu nep reš kiepíš, sedliak a neokl ameš.

Jed na srp ska po slo vi ca go vo ri i o ne mo guć no sti sta rih že na da raz lu če bit no od ne bit nog:
Videl a baba iglu  na kul i,  a kule  ne  v idela. 

U slo vač kim po slo vi ca ma sta ri ce su pri ka za ne kao prič lji ve i la žlji ve, vo le da ogo va ra ju, ali raz-
mi šlja ju i o uda ji: 

Vzali  ho  baby do prád la.
nev er  če rt u, an i sta re j babe.
P ov edz babe, hneď je to  v šade.
Ľapoce  us ta vične ako star á baba.  
Baba,  d okiaľ si trúfa kašu pr eh ryznúť,  r a da  s a vydá va.

Sma tra se da su sta re že ne emo tiv no ne sta bil ne, a nji ho ve su ze se u jed noj slo vač koj po slo vi ci 
upo re đu ju sa pr o men lji vim vre me nom, od no sno sa krat kim ju tar njim plju skom:

Ranný  dážď ako  s ta rej bab y plač .

Sli ka sta re že ne pri sut na je i u srp skim po slo vi ca ma ko je go vo re o svad ba ma, ali se o njoj go vo ri 
iz dva raz li či ta ugla. S jed ne stra ne, uka zu je se na to da je u iz ve snim si tu a ci ja ma “bo lje išta ne go ni šta”:

Ka d devojke nema, do br a  je i b ab a. 
z a n evolj u  babu v od e.

S dru ge stra ne, sta ra že na te ško mo že da na đe od go va ra ju ću pri li ku za uda ju, bu du ći da je, pre ma 
srp skoj tra di ci ji, uda ja pri me re na de voj ka ma i even tu al no mla dim udo vi ca ma, a ni ka ko že na ma u po-
znim go di na ma:

Devojka se svatovima nada, udovica nada i ne nada, stara baba zaista ne nada.

Pre ma slo vač kim umo tvor ci ma, brak se ve zu je za mla dost i on se ne sa ve tu je uko li ko po sto ji ve-
li ka raz li ka u go di na ma:

Stará že na, mladý muž – hotová prač ka. 

U fran cu skoj tra di ci ji, me đu tim, pre sve ga se upo zo ra va na opa snost ko ju no si ve za iz me đu sta re 
že ne i mla dog mu škar ca:

Jeune homme et vieille, le diable veille.
Celui qui prend une vieille femme aime l’argent plus que la dame.
U nekim poslovicama na ovu vezu se, ipak, gleda sa više blagonaklonosti:
A la poule vieille il faut un coq jeune et hardi.
Fizička sna ga i spo sob nost mla dih že na u od no su na sta re ne mo že da se opo vrg ne: 
il fa ut tro is vi e il les fem mes po ur fa i re une je u ne fil le.

Iako jed na fran cu ska po slo vi ca is ti če da je sta roj že ni po treb no vi še vre me na, sred sta va i tru da 
da se pri ka že u naj bo ljem sve tlu (A vi e il le mu le, frein doré), ipak se u fran cu skoj i srp skoj kul tu ri oda je 
pri zna nje pri vlač no sti star(ij)ih že na:

Vi e il le po u le fa it bon bo u il lon. 
~ Sta ra ko ka, do bra su pa.
           
Jed na slo vač ka po slo vi ca na gla ša va da že ne vo le se bi da uga đa ju upr kos go di na ma:
Aj stará ko za ra da líže sol’.   

http://www.proverbesfrancais.com/jeune-homme-et-vieille-le-diable-veille/proverbes-francais/4213
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Ret ke su po slo vi ce ko je is ti ču po zi tiv ne oso bi ne sta rih že na i to se pre vas hod no od no si na nji ho vo 
is ku stvo i mu drost. Ove pri me re pr o na šle smo sa mo u fran cu skom je zi ku:

Ja ma is vi e il le fem me ni grand vent n’ont co u ru po ur rien.
il n’y a pas plus de sa me dis sans so leil que de vi e il le fem me sans con se ils.

3.  ZA KLJU ČAK

Ana li za kor pu sa po ka za la je da u fran cu skom je zi ku po sto ji ve li ki broj po slo vi ca ko je se od no se 
na sta rost uop šte, dok je ta kvih po slo vi ca u srp skom i slo vač kom ne u po re di vo ma nje. Kon sti tu en ti fr. 
vi e il les se / sr. sta rost / sl. sta ro ba, sta ro sť naj če šće sto je u opo zi ci ji sa kon sti tu en ti ma fr. je u nes se / sr. 
mla dost / sl. mla do sť, po ja ča va ju ći na taj na čin po ru ku sa mih po slo vi ca. Fran cu ska, srp ska i slo vač ka 
tra di ci ja obra ća ju pa žnju na raz li či te aspek te ovog ži vot nog do ba ili ih, pak, raz li či to pri ka zu ju. Uoče na 
se man tič ka po kla pa nja pri sut ni ja su u fran cu skom i slo vač kom je zi ku.

Po slo vi ce ko je se od no se na sta re lju de uop šte broj ne su u sva tri je zi ka, a je dan broj je za sno van 
na poj mov nim me ta fo ra ma, pre sve ga na me ta fo ri ‘lju di su ži vo ti nje’. U ovom de lu kor pu sa mo gle smo 
da usta no vi mo če sta se man tič ka po kla pa nja me đu po sma tra nim je zi ci ma.

Za ni mlji vo je da sta ri mu škar ci ni su po seb no in spi ri sa li ni fran cu ske, ni srp ske, ni slo vač ke tvor ce 
po slo vi ca, osim u seg men tu ko ji se od no si na lju bav iz me đu sta rog mu škar ca i mla de že ne.

Srp ske i slo vač ke po slo vi ce sa kon sti tu en ti ma sr. ba ba / sl. ba ba znat no su za stu plje ni je ne go li 
fran cu ske sa od go va ra ju ćim kon sti tu en ti ma (vi e il le fem me, vi e il le) i od njih se raz li ku ju po po ru ci ko ju 
no se. Srp ske i slo vač ke po slo vi ce uvek su obo je ne pre zi rom, iro ni jom i pod sme hom, na šta upu ću je i 
sam iz bor kon sti tu en ta: dok se u fran cu skom po slo vič nom iz ra ža va nju su sre ću ne mar ki ra ni kon sti tu en ti 
vi e il le fem me i vi e il le, u srp skom i slo vač kom se do sled no ja vlja ob lik ba ba ko ji već sam po se bi ima 
ne ga tiv nu ko no ta ci ju. Ne ga tiv ni ste re o ti pi o sta rim že na ma naj če šće su pri sut ni, da kle, u srp skim i slo-
vač kim po slo vi ca ma ko je če sto pro ši ru ju svoj do men ka rak te ri za ci je na oso be oba po la i svih uz ra sta, 
od no sno na one ko ji is po lja va ju od re đen tip po na ša nja ili po se du ju ne ku od ne ga tiv nih oso bi na za ko je 
se sma tra da su svoj stve ne pre vas hod no sta rim že na ma. Je di na se man tič ka i for mal na po kla pa nja iz me-
đu fran cu skih, srp skih i slo vač kih po slo vi ca iz ove gru pe po sto je u shva ta nju da se sa zlom oli če nim u 
đa vo lu mo že iz bo ri ti sa mo sta ra že na.

Iako je for mal na iden tič nost pri sut na u sve ga dva slu ča ja, se man tič ka bli skost po sma tra nih po slo-
vi ca u tri je zi ka pro is ti če iz či nje ni ce da se u svim kul tu ra ma, bez ob zi ra na epo hu i ge o graf ski po lo žaj, 
is ti če zna čaj ži vot nog is ku stva, kao i po što va nje sta ri jih. 

S dru ge stra ne, ne po du dar nost u po vr šin skoj struk tu ri fran cu skih, srp skih i slo vač kih po slo vi ca 
uslo vlje na je raz li či tim isto rij skim, kul tu ro lo škim i so ci o lin gvi stič kim fak to ri ma svoj stve nim ovim tri-
ma kul tu ra ma. 
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Dra ga na Drob njak - Sne ža na Gu du rić- Ana To polj ski
 

DE LA Vi E iL LES SE DANS LES PRO VER BES FRANçAIS, SER BES ET SLO VA QU ES

No tre étu de por te sur le con cept de la vi e il les se dans les pro ver bes français, ser bes et slo va qu es, no tam ment sur 
l’ima ge que l’on y tro u ve des vi e il les gens en général, pu is des vi e ux hom mes et des vi e il les fem mes. Dans no-
tre cor pus, no us avons ras semblé les pro ver bes con te nant des con sti tu ants ap par te nant au champ séman ti que ‘la 
vi e il les se’ : vi e ux, vi eil hom me, vi e il lard, vi e il le, vi e il le fem me, dans les lan gu es re spec ti ves. No tre tra vail no us a 
per mis de révéler la présen ce de stéréotypes, de préjugés, qui tro u vent qu el qu e fo is  le urs cor re spon dants dans les 
tro is lan gu es, ma is dévo i lent aus si cer ta i nes par ti cu la rités.

      Dra ga na Drob njak
Uni ver zi tet u No vom Sa du, Fi lo zof ski fa kul tet, Sr bi ja
     da sh ayuyu@ya hoo.fr 

     Sne ža na Gu du rić
Uni ver zi tet u No vom Sa du, Fi lo zof ski fa kul tet, Sr bi ja
                     gu duricsn@ gmail. com

       Ana To polj ski
Uni ver zi tet u No vom Sa du, Fi lo zof ski fa kul tet, Sr bi ja
                     ato polj ski@yahoo.fr
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Ma ri a na Dan

KUL TUR NI MO DE LI I „STVAR NOST” U VRE ME NU I PRO STO RU

Iz me đu na uč nih ot kri ća, ko ja su ka dra da ve ri fi ku ju va lid nost isti ne, s jed ne stra ne i „isti ni to sti” sli ke o sve tu, to 
jest Wel tan scha u ung-a, spe ci fič ne od re đe noj gru pi lju di ili po je din cu, sa dru ge stra ne, po sto ji zna čaj na raz li ka. 
Sli ka o sve tu se ne pre sta no me nja u vre me nu i pro sto ru, što zna či da sam kon cept „stvar no sti” ba ra ta ne sta bil nim 
ak si o lo škim ka te go ri ja ma, što či ni di sku ta bil nom si no ni mi ju iz me đu poj mo va „stvar nog” i „isti ni tog”. Sto ga, tre-
ba pri hva ti ti da i da na šnja „stvar nost”ta ko đe pred sta vlja sa mo mo del ili si stem shva ta nja stvar no sti, ko ji se za sni va 
na lo gi ci kar te zi jan skog ti pa, uda lja va njem od kon cep ta isti ne, za me njen to kom vre me na poj mom stvar no sti (ume-
sto poj ma ve rité, Berg son ko ri sti po jam réalité), a za tim poj mom ko ri sno sti (uti lité kod prag ma ti ča ra). Zbog to ga, 
po jam „stvar no sti“ je kul tur ni mo del, u osno vi kog ni tiv ni mo del, ko ji se da de fi ni sa ti u pro sto ru i vre me nu. Pi ta nje 
ko je ovaj rad na sto ji da raz ja sni je sa vre me na „stvar nost“ vi đe na kao je dan od po gle da na svet, kao me ta di skurs ili 
„isti ni ta pri ča“, a to pred sta vlja kul tur ni mo del.

Ključ ne re či: kul tur ni mo del, me ta di skurs, glo bal na kul tu ra, mul ti po lar na kul tu ra, kul tur no pam će nje, iden ti tet.

1.  KUL TUR NI MO DEL KAO „STVAR NOST” I NE PRI STRA SNOST NA UČ NI KA

1.1.  Vi do vi „stvar no sti”

Da bi se de fi ni sao po jam „stvar no sti”, na me će se, u pr vom re du, pi ta nje: da li po sto ji raz li ka iz-
me đu na uč nih ot kri ća, ko ja su ka dra da ve ri fi ku ju va lid nost isti ne, s jed ne stra ne i „isti ni to sti” sli ke o 
sve tu, to jest Wel tan scha u ung-a, spe či fič ne od re đe noj gru pi lju di ili po je din cu, sa dru ge stra ne. Kul tu-
ro lo ške stu di je do ka zu ju da se sli ka o sve tu (Wel tan scha u ung) ne prer sta no me nja u vre me nu i pro sto ru, 
što zna či da sam po jam „stvar nost” ne ba ra ta sta bil nim ak si o lo škim ka te go ri ja ma, što či ni još spor ni jom 
si no ni mi ju iz me đu poj mo va „stvar nost” i „isti na”. Shod no to me, tre ba da pri hva ta mo či nje ni cu da je i 
da na šnja „stvar nost”, ta ko đe, sa mo mo del, ili si stem raz u me va nja stvar no sti, a ko ji se za sni va na kar te-
zi jan skoj lo gi ci, uda lja va njem, to kom vre me na, od kon cep ta isti ne, ko ji se za me nju je poj mom stvar no sti 
(ume sto poj ma ve rité, Berg son ko ri sti po jam réalité)1, a za tim se po ja vlju je po jam ko ri sno sti (uti lité kod 
prag ma ti ča ra). Šta vi še, sli ka o sve tu se ne me nja sa mo u vre me nu, već i u pro sto ru, jer se „stvar nost“ 
do ži vlja va dru ga či je u raz li či tim ljud skim dru štvi ma, iako su ona po sto ja la, ili po sto je u istom isto rij-
skom pe ri o du.

Upr kos la bil no sti kon cep ta „stvar no sti“, oči gled na je či nje ni ca da se Wel tan scha u ung, ko ji se 
na me će u od re đe nom isto rij skom pe ri o du i u od re đe nom ge o graf skom pro sto ru (čak i da nas), i da lje 
pre kla pa sa ide jom  „jed ne je di ne isti ne” o sve tu. Jer od re đe na Wel tan scha u ung ni kad ne de fi ni še sa mu 
se be kao „pri vre me ni po gled na svet”, već kao op šte pri hva će no, zva nič no, „re al no”, me ro dav no raz u-
me va nje sve ta u okvi ru ne kog na ro da, gru pe lju di i/ili po je din ca, ko ji je i sam pri pad nik ne ke za jed ni ce, 
i ko ji, ta ko, de fi ni šu i osli ka va ju kon tekst i smi sao sop stve nog po sto ja nja.

Upr kos da na šnjih na uč nih ot kri ća, čo vek i da lje ima po tre bu, kao i u „pre-na uč no” do ba da de-
fi ni še se be i sop stve no po sto ja nje ne sa mo u okvi ru od re đe nih „na uč nih gra ni ca”, već i u okvi ri ma 
su bi jek tiv no-in di vi du al ne pred sta ve sve ta, po mo ću me ta di skur sa, ko ji mu nu di mo guć nost da stva ra 

1  René Ge non, u po gla vlju Sa vre me ni in tu i ci o ni zam (L’In tu i ti o ni sme Con tem po rain) di sku tu je o Berg so no voj fi lo zo fi ji i, iz me-
đu osta log, pri me ću je: “Il est à re mar qu er que Berg son sem ble mê me évi ter d’em ployer le mot de ve rité et qu’il lui sub sti tue 
pre sque to u jo urs ce lui de réalité, qui po ur lui ne désig ne que ce qui est so u mis a un chan ge ment con ti nuel.» (Guénon, 1972 : 
217 - u na po me ni ). / Tre ba pri me ti ti da Berg son, iz gle da, čak iz be ga va da ko ri sti reč isti na, ko ju sko ro uvek za me ni za reč 
stvar nost, ko ja za nje ga ozna ča va sa mo ono što je pred met ne pre sta ne pro me ne /
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svoj iden ti tet, da na đe ob ja šnje nje i da da smi sao po sto ja nju na sve tu. Ova pred sta va o sve tu se mo že 
de fi ni sa ti kao kul tur ni mo del. Dru gim re či ma, kul tur ni mo de li pred sta vlja ju isto to li ko stvar no sti, isto 
to li ko me ta di skur sa, a pri tom sva ki mo del bi va „isti nit”, bi lo da je po ve zan ili ne sa naj no vi jim na uč nim 
ot kri ći ma. Iz gle da da je Mir ča Eli ja de bio u pra vu ka da je uvi đao da u osno vi sva ke kul tu re le ži mit kao 
„isti ni ta pri ča”, bez ob zi ra da li je ta „pri ča” sa kral na ili la ič ka. Upr kos to me, ve o ma je te ško iden ti fi-
ko va ti i obi jek tiv no de fi ni sa ti ne ki sa vre me ni mit, „isti ni tu pri ču” u ko ju, po pri ro di stva ri, čo vek i sam 
tre nut no uče stvu je. Hteo on to ili ne, čo vek su de lu je u kul tu ru u okvi ru ko je ži vi i če sto ne ma do volj nu 
dis tan cu da je obi jek tiv no de fi ni še.

1.2. Sli ka o sve tu i za da ci na uč ni ka

U go re na ve de nom smi slu, oči gled no je da od re đe ni kul tur ni mo del, „isti ni ta pri ča” s ko jom se 
iden ti fi ku je od re đe ni po je di nac ili od re đe na za jed ni ca, pred sta vlja za njih „objek tiv nu stvar nost”. Ko-
god po ri če kul tur ni mo del, po ri če za pra vo jed nu re al nost, ona ko ka ko se ona do ži vlja va u od re đe nom 
pro sto ru u da tom tre nut ku. Šta vi še, su di ti spo lja o od re đe noj stvar no sti, to jest o od re đe noj kul tur noj 
stvar no sti s ko jom se čo vek iden ti fi ku je i de fi ni sa ti je kao „isti ni tu” ili „la žnu”, pod ra zu me va, ta ko đe, 
su di ti o njoj sa ode đe ne tač ke gle di šta, da kle su di ti spo lja ili iz nu tra ne kog, da tog ak si o lo škog si ste ma, 
iz nu tra od re đe ne sli ke o sve tu, ko ja se do ži vlja va kao „isti ni ta”.

Shod no to me, po treb no je da se na uč nik dis tan ci ra, da se men tal no i afek tiv no „dis lo ci ra” iz sop-
stve nog kon tek sta, da od u sta ne od sop stve ne sli ke o sve tu, ka ko bi bio ka dar da per ci pi ra „spe ci fič ne 
raz li ke”:

„Mi obič no ni smo sve sni po seb nih na o ča ra kroz ko je gle da mo ži vot. Kao što ri be ni su  ot kri le da po sto ji vo da, 
ta ko se i od na uč ni ka ko ji ne pre va zi la ze okvi re sop stve nog dru štva ne mo že oče ki va ti da uoče u ko li koj me ri 
su obi ča ji sre di ne uti ca li na for mi ra nje nje go ve mi sli.” (Fa bi je ti, 2002: 13).

U skla du s tim, da bi mo gao da ras pra vlja o kul tu ri i o iden ti te tu, is tra ži vač bi tre ba lo da pod-
jed na ko po zna je i po sma tra ča i osma tra ni obje kat. To pod ra zu me va vi še stru ku per spek ti vu, pra će nu 
flek si bil no šću i mo bil no šću per spek ti va. Upr kos to me, po te ško ća ana li ze kul tur nog do ku men ta (bi lo 
da je usmen ili pi smen, ka ko je sma trao i Mir ča Eli ja de) le ži u či nje ni ci da ne po sto ji objek tiv nost kao 
ta kva, s ob zi rom da se sva ki tip stvar no sti mo že is tra ži ti kao spe ci fi čan mit; u tom slu ča ju, „stvar nost“ 
is tra ži va ča pod le že ta ko đe istim pra vi li ma.

Da na šnja na u ka, na pri mer, pru ža ta ko đe mo guć nost is tra ži va nja stvar no sti i/ili knji žev no sti u 
broj nim va ri jan ta ma la ič kog in ter di sci pli nar nog pri stu pa, ko je se pod jed na ko za sni va ju na ube đe nja ate-
i stič ke pri ro de i kar te zi jan skoj lo gi ci, a ko ja ni su nu žno bli ža „stvar no sti“ od sli ke sve ta tra di ci o nal nog 
čo ve ka. U sva kom slu ča ju, sa vre me ni će is tra ži vač, po de fi ni ci ji ate i sta, na i ći na po te ško će ka da na sto ji 
da se udu bi u na če la ne kog tra di ci o nal nog dru štva. Bi ti ate i sta pret po sta vlja, sa mo po se bi je dan po gled 
na svet, ko ji se uzi ma kao „re al nost“.

Sam Fa bi je ti (Fa bi et ti), ko ji go vo ri o neo p hod no sti da na uč nik pre va zi đe okvi re sop stve ne za jed-
ni ce, kao i obi ča je sre di ne, ko ji su uti ca li na nje gov na čin raz mi šlja nja, tvr di da lje u na ve de noj stu di ji da 
„iza po jav no sti ne po sto ji su šti na, jer je čo ve ko va po jav nost ujed no i nje go va su šti na“. (Fa bi je ti, 2002: 
40). Ta kva kon sta ta ci ja, iako se ve zu je za shva ta nje iden ti te ta, su prot sta vlja se ka ko sa mom kon cep tu, 
ta ko i me ha ni zmu shva ta nja iden ti te ta, ali i kul tu re, bi lo da is tra ži vač ima u vi du tra di ci o nal nog ili sa-
vre menog čo ve ka. Ka ko bi smo mo gli da is pi tu je mo čo ve ko ve „pred sta ve“ o sve tu , a da ne pro dre mo u 
du blje slo je ve ko ji mo ti vi šu te pret sta ve, de fi ni šu ći ih? Shod no to me, ta kva sa vre me na ate i stič ka kon-
cep ci ja mo gla bi se po sma tra ti i sa ma kao bi lo ko ji mit, jer se i ona osla nja na po seb nu sli ku o sve tu, 
u ovom slu ča ju na ma te ri ja li stič ko vi đe nje sve ta, ko ja is klju ču je čak i mo ti va ci o ne stav ke psi ho lo ške 
pri ro de (du bin ska psi ho lo gi ja) iz obla sti „stvar no sti“ ko ju opi su je. Šta vi še, ni ma te ri ja li stič ki po gled 
na svet ne bi smeo da ap stra hu je psi ho lo gi ju, ili so ci op si ho lo gi ju, čak i ka da su zi oblast is tra ži va nja na 
po stup ke ko ji su, u su šti ni, fe no me no lo ški. Za to, čak i is tra ži va či ma, ko ji se za la žu za ne pri stra snost, 
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te ško pa da da se odvo je od sop stve nog po gle da na svet, ko ji je plod ne ke „isti ni te pri če“ usvo je ne iz 
ši reg kon tek sta...

2.  KUL TUR NI IDEN TI TET KAO IN DI VI DU AL NA I/ILI KO LEK TIV NA STVAR NOST 

Upr kos uve re nja ne kih ru mun skih so ci o lo ga i knji žev nih kri ti ča ra da na šnji ce (ko ji ma je lak nu lo 
da su se otre sli ko mu ni stič kog re ži ma), da ka pi ta li stič ko dru štvo nu di čo ve ku mo guć nost pre la za od ko-
lek tiv nog men ta li te ta (ko ji vi de kao obe lež je na zad nog fe u dal nog dru štva) ka is po lja va nju in di vi du al ne 
lič no sti i sa mo stal nog su da o stvar no sti (kao mo guć nost pro gre sa ka pi ta li stič kog dru štva), sam pre la-
zak od „nas“ ka „ja“, na no vo vo di od po je di nač nog ka grup nog, to jest od „ja“ ka „mi“:  „ja ni je ni šta 
dru go do pri vid i fik ci ja, kul tur na tvo re vi na (mo že mo da do da mo) ko ja na sta je u jed nom mi, u gru pi, u 
onoj ma gli mi šlje nja i na vi ka ko ja na sta je i po sto ji go to vo ne za vi sno od lju di ko je je oba vi la.“ (Re mot ti, 
1995: 305, apud Fa bi je ti 2002: 41) To zna či da ko li ko god da se  sa vre me ni čo vek oslo bo dio od re li gi je 
i bo go va, on se ni je isto vre me no nu žno oslo bo dio i mi to va, iz ve snog po gle da na svet, ko ji se za sni va 
na od re đe nom me ta di skur su, a ko ji pred sta vlja ob lik su bi jek tiv ne stvar no sti, kao posldi ca  ko lek tiv ne 
iden ti fi ka ci je.  A to se da pro ve ri ti isto ta ko i em pi rij ski, bi lo da je reč o ma te ri ja listčkom ili me ta fi zič-
kom po gle du na svet. U su šti ni, M. Eli ja de do ka zu je da se sa vre me ni la ik ne raz li ku je bit no od hom mo 
re li gi o sus-a, ko ji je ži veo u okvi ru tra di ci o nal nog dru štva, bu du ći da da na šnji ate i stič ki po gled pred sta-
vlja, u is toj me ri, ob lik „ko lek tiv ne re li gi o zno sti“. Sa mo je „pred met“ ve re raz li čit, dok je, u osno vi, 
so cio-kul tu ral ni, psi ho lo ški i iden ti tar ni me ha ni zam stva ra nja „sli ke o sve tu“ ostao pot pu no isti. Čak 
iako se be sma tra in di vi du a li stom, sa vre me ni čo vek na sta vlja da pri pa da od re đe noj za jed ni ci s ko jom se 
po i sto ve ću je i sa ko jom de li isti po gled na svet. 

Dok se u pro šlo sti po je di nac iden ti fi ko vao sa po gle dom na svet od re đe ne za jed ni ce ne ogra ni če-
nog ge o graf skog pro sto ra, da nas ma sme di ja stva ra i omo gu ća va za jed nič ki po gled na svet pu tem glo-
bal nih na stav nih pro gra ma, eko nom sko-po li tič kih i ad mi ni stra tiv nih pro pi sa itd. prak tič no pri hva će nih 
od ra znih za jed ni ca i pro gla še ne kao „su per i or ne“, „me ro dav ne“, pre zen to va ne kao je di ne „stvar ne“ 
u okvi ru sa vre me ne kul tu re.

Pro ce som glo ba li za ci je, kul tur ni mo de li, in di vi du al ni i ko lek tiv ni te že da pre va zi đu uže ge o graf-
ske pro sto re i da se pri po je jed nom je di nom uni ver zal nom mo de lu, u osno vu ko ga se na la ze „svet ski 
je zi ci“ i ate i stič ki i prag ma tič ki po gled na svet.

3.  POST MO DER NA KUL TU RA:  
     “MUL TI PO LAR NI“ IDEN TI TET I VIR TU EL NI IDEN TI TET

3.1.  Mul ti po lar nost

Kad bi se kul tur ni iden ti tet po sma trao kroz pri zmu post mo der ni stič kih de zon to lo gi zi ra nih ide-
ja, ne sa mo ru mun ska na ci o nal na ma nji na već i ru mun ska ve ći na ne bi bi le u „stvar nom“ sve tu, jer 
„stvar nost“, ka ko se ona do ži vlja va, ima smi sla, bo lje re če no ima „ne do sta tak smi sla“, što je is hod 
od u sta ja nja od bi lo kog me ta di skur sa kao ko he rent nog i „isti ni tog“ si ste ma kao po gle da na svet. Dok 
se „stvar nost“ če sto po i sto ve ću je sa prag ma tič kim smi slom ljud skog či na, post mo der ni re la ti vi zam, 
kao po sle di ca de zon to lo gi za ci je smi sla po sto ja nja, po ri če mo guć nost da je ne ki fi lo zof ski si stem, kao 
kul tur ni me ta di skurs, ka dar da do seg ne ili obra zu je ne ku ko nač nu isti nu. „Na pu tu smo da iz gu bi mo 
re fleks vred no va nja pu tem ter mi na isti ni to/ne i sti ni to kon cep ci ja o sve tu ko je se raz li ku ju od na ših. Ma-
te ri ja li stič ki, po zi ti vi stič ki, ate i stič ki po gle di ne ras po la žu ve čim bro jem ar gu me na ta za po tvr đi va nje i 
va li da ci ju od po gle da re li gij ske, mi to lo ške, ša ma ni stič ke i dru ge pri ro de. (Bra ga 2006: 241) U da na-
šnjem mul ti po lar nom sve tu, Ko rin Bra ga (Co rin Bra ga) sma tra da je ar he tip, kao sre di šte me ta di skur sa, 
za me njen „anar he ti pom“, gde po je di nac pri hva ta vi še cen ta ra zna če nja, ko ji pa ra lel no i si mul ta no ko-
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eg zi sti ra ju, ali ovi cen tri se ne na la ze u okvi ru or gan skog od no sa jed nog si ste ma, već kao kon glo me rat 
u okvi ru istog po gle da na svet, istog umet nič kog de la itd. K. Bra ga čak na vo di kao pri mer „prak tič ne“ 
mul ti po lar no sti ne ke oso be, za po sle ne u jed noj ve li koj švaj car skoj ban ci, a ko je se mo ra ju na vi ći na di-
stri bu tiv nu pa žnju, ra de ći isto vre me no vi še po slo va pod jed na ko, si mul ta no i uz isti ka pa ci tet kon cen tra-
ci je. Ka ko bi iz ve žba la za po sle ne u tom smi slu, ču ve na ban ka je spon zo ri sa la „sli ko vi te“ ra ve žur ke, na 
ko ji ma se kon zu mi rao ek sta zi i slu ša la mu zi ka sa vi še iz vo ra. Mo tiv ove ozbilj ne in sti tu ci je da fi nan si ra 
ta kve po ja ve, ko je pre spa da ju u sub kul tu ru, je taj što pu tem kon zu mi ra nja ha lu ci no ge na, oso be pa da ju 
u di so ci ja tiv no sta nje (u sta nju su da igra ju s jed nom ru kom i no gom po mu zi ci iz jed ne pro sto ri je, dok 
s dru gom ru kom i no gom po dru gim, raz li či tim rit mo vi ma mu zi ke ko ja se ču je iz su sed ne pro sto ri je). 
To je do bra ve žba za po ten ci jal ne či nov ni ke ba na ka i ber zi, ko ji „tre ba da pra te mo ni tor kom pju te ra, na 
mi kro fo nu de snog uha tre ba da slu ša ju uput stva ko ja im da je dru gi či nov nik, a po red se be tre ba da de le 
sa ve te ne kom kli jen tu“. Za klju čak je sle de ći:

„Sa vre me ni čo vek mo ra da na u či i sa vla da sve ubr za ni ju po li kro ni ju i po li tro pi ju. Ka ko bi se sna la zio u ubr-
za nom rit mu ži vo ta, on mo ra da stvo ri u se bi vi še si mul ta nih lič no sti, da iz gra di se be kao de cen tri ra nu lič nost, 
ra sta vlje nu na de lo ve, kao za i sta ski zo morf ni su bi je kat, ko ji po se du je vi še stru ke lič no sti“. (Bra ga 2006: 248)

Ako se ova ras pra va pre ne se na plan kul tur nog iden ti te ta, ne mo že mo a da se ne upi ta mo ka ko 
iz gle da kad po je di nac upra vla ja sa vi še de cen tri ra nih „si mul ta nih fi gu ra“? Ili je pak u da na šnje vre me 
iden ti tet si mu li ra nje, kao što uvi đa i ru mun ski ma njin ski pi sac Slav ko Al ma žan (Slav co Al mă jan) u 
svo joj knji zi ese ja Do sled nost i fa sci na ci ja eks tre ma (Ri go a rea şi fa sci na ţ ia ex tre me lor). U istom smi-
slu, zar je i sa ma iden ti tar na slo bo da pod jed na ko  la žna? Da li je za i sta iden ti tet ru mun skog ma njin ca 
i nje go va kul tu ra „fa sci nant na non-isto rij ska pred i gra za post-isto rij ski epi log“ (Al mă jan 2007: 306)

Post mo der ni stič ka ide ja o mul ti po lar no sti  ljud ske lič no sti i iden ti te ta oči gled na je na pla nu knji-
žev no sti, na pri mer kod Um ber ta Eka (Um ber to Ec co). U nje go vom ro ma nu, Mi ste ri o zni pla men kra lji-
ce Lo a ne, pri sut na je ide ja da će se čo vek da na šnji ce (po put sta rog an ti kva ra, Jam ba Bo do ni ja, ka da se 
de li mič no bu di iz ko me) na sa mrt noj po ste lji pri se ti ti ra znih „mi to va“ sa ko ji ma se su sreo, pu tem ma-
sme di ja, stri po va, vir tu el nih „ju na ka“ pro mo vi sa nim u XX ve ku, kao mno štva „isti ni tih pri ča“ iz isto ri je 
i kul tu re, ko je su za i sta da va le smi sao ra znim eta pa ma to kom nje go vog ži vo ta. Tre ba na ve sti i dru ge 
stu di je u tom smi slu, kao na pri mer: Mi to vi XX ve ka Sve ti sla va Jo va no va, gde se pri ka zu ju raz ne te ma ti-
ke tih „isti ni tih pri ča“, kao što su: ju na ci: Tar zan, Džems Bond itd, mon stru mi: Dra ku la, Gra đa nin Kejn, 
Bet men, Ma pe ti itd, an ti ju na ci: Džo zef K, Pa ja Pa tak, Lo li ta, Čar li Ča plin itd, tra ga či: Ma li Princ, Ho bit 
itd, čo vek i ma ši na: Ter mi na tor i ta ko da lje... Pri su stvo svih ovih mi to va, kao de la kul tur nog iden ti te ta na 
glo bal nom pla nu, do ka zu je či nje ni cu da je čo ve ku i da lje po treb no da ži vi u „pri ča ma“, da se iden ti fi ku je 
sa nji ma. To još jed nom po tvr đu je da je M. Eli ja de bio u pra vu ka da je tvr dio da su psi ho lo ški me ha ni-
zmi pro fa nog čo ve ka osta li isti kao i kod hom mo re li gi o sus-a. Po tre ba za iden ti te tom i iden ti fi ci ra njem i 
da lje po sto ji, a na ro či to po tre ba za „isti ni tom pri čom“. Kao što, ta ko đe po sto ji i ono što se na zi va hor ror 
va cui, kao od su stvo smi sla. Ta mo gde ne po sto ji je dan je di ni smi sao, a ko ji bi mo gao da pru ži ce lo vi to 
ob ja šnje nje  o sve tu, po tre ba za smi slom za me nju je se mno štvom zna če nja kao smi sla. Ne ra di se vi še 
(bar u knji žev no sti) o re do sle du do ga đa ja ko ji se is ka zu ju sa raz li či tih ta ča ka gle di šta od stra ne raz li či tih 
li ko va (kao što je to slu čaj sa Bu kom i be som Vi lje ma Fok ne ra), već o mno štvu frag men tar nih zna če nja, 
kao de lo va jed ne je din stve ne „stvar no sti“ – kul tu ro lo ške stvar no sti u osno vi – ta ko ka ko je te frag men te 
„stvar no sti“ do ži veo je dan je di ni lik, ko ga i ne za ni ma da na đe za jed nič ki smi sa o ni ime ni telj tih do ga-
đa ja. A na sa mrt noj po ste lji, ume sto da se pri se ća do ga đa ja iz lič nog ži vo ta, on se se ća ovih is ku sta va 
ko je su po te kle iz ma sme di ja. 

3.2.  Re al no, ima gi nar no i vir tu el no u sa vre me noj kul tu ri

Ako kod Ko ri na Bra ge (Cor nin Bra ga 2006: 13) „kog ni tiv ne in sta la ci je“, uz po moć ko jih se gra-
dio po gled na svet u pro šlo sti, ni su pra vi le raz li ku iz me đu re al nog i ima gi nar nog, da nas, kul tur no ima-
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gi nar no, ne sa mo da ni je ogra ni če no od re al nog, već je i sa mo po sta lo sa stav ni deo re al nog. Da nas se 
iden ti fi ka ci ja ne za sni va sa mo na na ci o nal nim osno va ma, pro fe si o nal nim udru že nji ma itd, već se  ja vlja 
ta ko đe iden ti fi ka ci ja sa fil mo vi ma, pa čak i sa me ha nič kim igri ca ma, ili kom pju ter skim, ko ji su  po sta li 
„bli ži“ od na ci o nal nog, ili lič nog iden ti te ta.  Ma njin ski ru mun ski pi sac iz Srp skog Ba na ta, Slav ko Al-
ma žan, ne gle da na ove kul tur ne do ga đa je sa usko lo kal ne tač ke gle di šta, kao što ne pra vi ni raz li ku 
iz me đu „ma njin ske“ knji žev no sti po seb no, kao raz li či te i kon ci pi ra ne po „dru ga či jim“ kri te ri ju mi ma od 
onih knji žev nih. U tom smi slu, Al ma žan go vo ri o vir tu el nom iden ti te tu i iden ti te tu stvo re nom od stra ne 
ma sme di ja i me ha nič kih igri ca:

„Jer, usko ro će mo se na ći u teh no lo ški na pred nom sve tu, pre tr pa nom elek tron skim igri ca ma, u sve tu traj no iz-
gu blje nog iden ti te ta, bi ća ko je se uda lja va od sop stve ne re al no sti, isto kao i post mo der na Ali sa Dže fa Nu na2, 
ko ja ve ru je da je ži vot sa mo fa sci nant na igra, bez spo sob no sti pri stan ka na spe ci fič no, u ne pred vi dlji voj zo ni, u 
ko me će ha lu ci nant no pam će nje bi ti te ško pre mo sti vo. I sa mo će mo mi zna ti do ku men tar nu taj nu po sti sto rij ske 
mi to lo gi je, gde je ma nji nac bio ot po ran , ne to li ko što se ti če oču va nja sop stve nog pam će nja, ko li ko na pra vo 
da ne od u sta ne od fa mo znog kon ti nu i te ta.“ (Al mă jan 2007: 207)

Či ni se da čo vek po se du je, pu tem pro ce sa iden ti fi ka ci je, neo gra ni če nu spo sob nost da se iden ti-
fi ku je sa „isti ni tim pri ča ma“, ko je pro mo vi še ne sa mo isto ri ja, re li gi ja, ili raz ne ide o lo gi je, već i svim 
onim što se po na vlja, tvr di i pro mo vi še u od re đe noj kul tur noj sre di ni. Pre ma toj se she mi, kao i uro đe noj 
spo sob no sti se ve ro vat no za sni va ju i re kla me za pro da ju pro iz vo da, bi lo da se ra di o ide o lo škim pro iz-
vo di ma, ili, kon kret nim, ma te ri jal nim. U glo ba li stič kom dru štvu, čo ve ka ne „pri mo ra va ju“ da ne što pri-
hva ti, već ga sa mo „ube de“ pu tem uspe šno ve ri fi ko va nih me to da i po tvr đe nih na či na, a ko ji su po ka za li 
kon kret ne re zul ta te u prak si. 

Upo re đi va njem tra di ci o nal ne kul tu re i kul tu re da na šnji ce, mo glo bi se tvr di ti da je isti po jam 
„re al no sti“, ko ji je bio osno va „isti ni tih pri ča“ svih po sto je ćih kul tu ra, iz me nio, to kom vre me na, sa mo 
re fe rent ni si stem, dok su me ha ni zmi kul tur ne iden ti fi ka ci je osta li isti.  

4.  DA NA ŠNJA KUL TU RA: IZ ME ĐU KUL TUR NOG PAM ĆE NJA  
     I GLO BA LI STIČ KOG ME TA DI SKUR SA 

U okvi ru svo je obim ne knji ge ese ja, Do sled nost i fa sci na ci ja eks tre ma, S. Al ma žan se, po seb-
no ne ba vi od no som iz me đu et nič kog i glo ba li stič kog iden ti te ta, ali, iz me đu re do va ima go lo ga mo že 
se pro či ta ti da je pi ta nje iden ti te ta da nas pred met ma ni pu la ci ja ne vi đe nih u pro šlo sti. Iako je pri vid no 
od nos cen tar-pe ri fe ri ja uki nut u kul tu ri, iden ti tet sa vre me nog čo ve ka ubr za no se mo di fi ku je, na ne pred-
vi dljiv na čin.

Ako se S. Al ma žan ne opre de lju je za vir tu el nu kul tur nu va ri jan tu, kao ni za iden ti tet oka me njen u 
mo no lit nim ob li ci ma, li še nim ra zno li ko sti et nič kog, so ci o log T. Ku ljić pri me ću je da se tre nut no u sve tu 
raz vi ja pa ra dok sa lan iden ti tar ni pro ces. S jed ne stra ne, ma da se te ži glo ba li za ci ji iden ti te ta (pro ce som 
vir tu a li za ci je ovog, ka ko pri me ću ju S. Al ma žan ili Um ber to Eko), s dru ge stra ne, (na kon za vr šet ka hlad-
nog ra ta, ras pa da SSSR-a i biv še Ju go sla vi je), mo že se uoči ti ra di kal no ras plam sa va nje ra znih kul tur nih 
iden ti te ta (Ku ljić 2006: 47), ko je su bi le ma njin ske (to ni je slu čaj sa ma njin skim iden ti te tom Ru mu na iz 
Voj vo di ne, a to, takođe, ni ka ko ni je slu čaj sa Slav kom Al ma ža nom, pre fi nje nim in te lek tu al cem i pi scem, 
ko ji još uvek ve ru je u knji žev nost i u iden ti tar nu sna gu jed ne kul tu re). Či ni se da se čo ve čan stvo te ško 
mi ri sa vir tu e nim i re la tiv nim iden ti te tom u kul tu ri. Jer, ako je sa te o rij ske tač ke gle di šta de kon struk ci-
ja kul tur nog iden ti te ta mo gu ća pu tem re la ti vi zi ra nja smi sla kul tur nog me ta di skur sa, ka ko je mo guć i 
„de cen tri ra ni“ iden ti tet ili „vir tu el ni“ iden ti tet, sa eg zi sten ci jal ne i auten tič ne tač ke gle di šta, ski zi ja Ega 
de fi ni sa na je kao bo lest. Šta vi še, ma nji ne, ko je su se to li ko du go na la zi le na pe ri fer nom po lo ža ju spram 
cen tra mo ći, ne mo gu da pri hva te ne ku no vu de kon struk ci ju svog na ci o nal nog i kul tur nog iden ti te ta, čak 

2  Jeff  Noon, Auto ma teed Ali ce, So la ris, No vi Sad, 1997. Ve zi ca pi to lul XII, Vi di po gla vlje XII, Ali sa, ka ko će se zva ti vre me 
u ko me ži viš? (no ta : S. Al mă jan)
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i ka da je pri kri ve na pa ro la ma o de mo kra ti ji. Iz gle da da je Mir ča Eli ja de bio u pra vu ka da je sma trao da 
se psi ho lo ški me ha ni zmi mo der nog čo ve ka u osno vi ne raz li ku ju od onih hom mo re li gi o sus-a. Dru gim 
re či ma, čak i ka da se pred met iden ti fi ka ci je me nja, pro ces i me ha ni zmi osta ju isti, a oni se osla nja ju, 
ka da je iden ti tet u pi ta nju, na za jed nič ku kul tur nu me mo ri ju. So ci o lo zi se sla žu s ta kvim po gle dom, a to 
je ista per spek ti va ko ju sre će mo i kod Slav ka Al ma ža na:

„Evro pa se eko nom ski uje di nju je, ali se ne stva ra ju Evro plja ni. Unu tar nje in te gra ci ja pre ko tr ži šta  na me će 
no vi smi sao i tra ži dru ga či je raz gra ni ča va nje od Dru gog. Evro pa ne po či va na za jed ni ci se ća nja (iz u zev kon-
fe si o nal no ne u jed na če nih hri šćan skih pra zni ka i ne ko li ko da tu ma ko ji obe le ža va ju slom fa ši zma). Te ško je 
ho mo ge ni zo va ti kon flikt nu pro šlost i isto rij ski osmi sli ti Evrop sku Uni ju. Ne ma nje je iz gled no da raz gra ni ča-
va nje od Dru gog (Isla ma i SAD) mo že po mo ći osmi šlja va nju evrop skog je din stva.“ ( Ku ljić 2006: 254)   

U tom smi slu, po sta vlja se pi ta nje da li je glo bal na kul tu ra mo gu ća pu tem odr ža va nja ili re la-
ti vi za ci je na ci o nal ne kul tu re, da kle i iden ti te ta (ko ji je so ci o ge nog ka rak te ra i od re đen kul tu rom), ili 
glo bal na kul tu ra pred sta vlja iden ti fi ka ci ju sa ne kim no vim smi slom, no vim kul tur nim pam će njem. Ko ja 
za jed ni ca i na ko ji na čin će od re di ti to no vo kul tur no pam će nje?

5.  DE ZON TO LO GI ZA CI JA KUL TU RE I KUL TUR NI ME TA DI SKURS DA NA ŠNJI CE

Da nas je sli ka sve ta frag me tar na, a ljud ski lik bi va raz bi jen u ogle da li ma na uč nih te o ri ja, u okvi-
ru ra znih post- i –iza ma, a u me đu vre me nu pro šav ši i kroz sve to ta li tar ne ide o lo ške si ste me XX ve ka. 
Sa vre me ni na uč ni ci kon sta tu ju, po čev od 1989. go di ne, ko ju sma tra ju „nul tom go di nom“ (Ku ljić 2006: 
41), da  se do go di la no va, ra di kal na pro me na po gle da na svet ili Wel tan scha u ung-a. Ot pri li ke od tog 
da tu ma po či nje no va isto ri ja, da kle no vi smi sao kroz pri zmu ko ga se gle da na do ga đa je iz pro šlo sti. 
Euro cen tri zam, o ko me je go vo rio M. Eli ja de, na met nut u pr vom re du he ge mo ni jom mo ći je, to kom 
vre me na, pao s pi je de sta la, dok su se nje go vi te ški kon cep ti, ve za ni za re li gi ju, me ta fi zi ku i na u ku, do 
te me re iz li za li i gu bi li sup stan cu da je do šlo do to ga da se se gu bi po ve re nje u sve si ste me ko ji sto je u 
osno vi on to lo gi je. A ta da ka ko go vo ri ti o iden ti te tu, a ne de fi ni sa ti ga re la ti vi stič kim ter mi ni ma? 

A ipak, sa vre me ni „na uč ni“ na čin raz mi šlja nja, ma da u opo zi ci ji spram mit skog ili tra di ci o nal nog 
shva ta nja, spram or gan skog vi đe nja sve ta, za sni va se, u is toj me ri, na „isti ni toj pri či“, kao i sva ki mit o 
„stvar no sti“. Ova sa vre me na „pri ča“, ma ko li ko de mo krat ska bi la, na me će se kao cen tral na i „me ro dav-
na“, dok se nje na na če la če sto pri me nju ju, čak re tro ak tiv no, na raz ne tra di ci o nal ne kul tu re. To zna či da 
se u kul tu ri još uvek pra vi raz li ka iz me đu „in fe ri or nog“ i „su per i or nog“, da se i da lje mo že go vo ri ti o 
po sto ja nju „cen tra“, a sve što se na la zi iz van nje ga, ne ki je vid „pe ri fe ri je“. Ali sam „cen tar“ je taj ko ji 
da nas na me će tu re la ti vi za ci ju i su bi jek ti vi za ci ju si ste ma raz mi šlja nja, vred no sti i mo guć no sti iden ti fi-
ka ci je sa ovi ma. Upr kos re la ti vi za ci je poj mo va iden ti te ta i iden ti fi ka ci je, lju di da na šnji ce i da lje „na vi ja-
ju“ za od re đe ne fud bal ske ti mo ve, za od re đe ne po li tič ke stran ke, iden ti fi ku ju se sa fir mom u ko joj ra de, 
vo le u pr vom re du svo ju po ro di cu, naj če šće se naj bo lje ose ća ju u dru štvu lju di ko ji go vo re nji ho vim 
ma ter njim je zi kom itd. Dru gim re či ma, ma ko li ki „in di vi du a li sta“ bio sa vre me ni čo vek, on i da lje te ži 
da se iden ti fi ku je sa iz ve snim gru pa ma ili za jed ni ca ma. To još jed nom uka zu je na či nje ni cu da se sa mo 
obje kat mi ti za ci je, ili  iden ti fi ka ci je me nja u vre me nu, dok pro ces i me ha ni zmi iden ti te ta osta ju isti. 

Če sto kul tu ro lo ške stu di je pri la ze kul tu ra ma di ja hro nič nim me to dom iden ti fi ka ci je i pro me ne 
„isti ni te pri če“, „stvar no sti“ kao me ta di skur sa. Ali do bar deo stu di ja ne uspe va da odr ži pod jed na ku 
dis tan cu iz me đu da na šnje „isti ni te pri če“, ko ju do ži vlja va ju kao ne po mič nu i ve ro do stoj nu stvar nost. 
Shod no to me, mno gi kul tu ro lo zi, ura nja ju ći u vi zi ju i me ta di skurs o sve tu ko ji je tre nut no „na sna zi“, 
a če sto pro fe si o nal no ob li ko va ni u ma te ri ja li stič ko-evo lu ci o ni stič kom du hu, još uvek pri la ze pi tanj ma 
kul tu re iz cen tral ne per spek ti ve „isti ni te pri če“ od ko je se sa sto ji nji ho vo ube đe nje, da ju či kul tur nim či-
nje ni ca ma dog mat sko-ide o lo ški i iz vi to pe ren smi sao. Pre ne go što će se ba vi ti kul tur nim „re al no sti ma“, 
sva ki bi  kul tu ro log tre ba lo da iden ti fi ku je i iz vr ši de kon struk ci ju pre sve ga „isti ni te pri će“ svog vre me-
na, one ko joj pri pa da. Bez to ga, kao i bez uoča va nja pro ce sa i me ha ni za ma mi ti za ci je i iden ti fi ka ci je 



KUL TUR NI MO DE LI I „STVAR NOST” U VRE ME NU I PRO STO RU

71

(me ha ni zmi ko ji osta ju kon stan te u vre me nu) sa ne kom „isti ni tom pri čom“, bi lo da je ona tra di ci o nal na 
ili po te kla iz ma sme di ja, kul tu ro lo ške stu di je će pri ka za ti kul tu ro lo ške „stvar no sti“ de for mi sa ne onom 
„stvar no šću“ ka kvu vi di od re đe ni autor. 

Kon cept da na šnje „stvar no sti“ pod uti ca jem je ma sme di ja, ko je igra ju glav nu ulo gu u stva ra nju 
glo bal nog kul tur nog mo de la. U tom smi slu, lo kal ni kul tur ni mo de li pod uti ca jem su onih ši rih. Shod no 
to me, kon cep te mul ti po lar no sti, vir tu el ne kul tu re, sa vre me ne sve tov ne mi to ve, kao i mit ve zan za prag-
ma tič ki po gled na svet, tre ba lo bi raz ot kri ti kao no ve „isti ni te pri če“. Mo že se, da kle, uoči ti či nje ni ca da 
je ljud ska po tre ba da se iden ti fi ku je sa „isti ni tom pri čom“ osta la ista, kao što su osta li isti i me ha ni zmi 
za iden ti fi ka ci ju sa njom, a da je pod lo žan pro me ni sa mo obje kat iden ti fi ka ci je, ili sa dr žaj „isti ni te pri-
če“. To zna či da je sa mo pri su stvo u svim ljud skim kul tu ra ma „isti ni te pri če“, bez ob zi ra na njen sa dr žaj, 
kon stan ta svih kul tu ro lo ških mo de la, a to pri su stvo „isti ni te pri če“, kao i ljud ska po tre ba da ona po sto ji 
i da pru ži smi sao čo ve ko vom po sto ja nju, u bi lo kom vre me nu i na bi lo kom ge o graf skom pro sto ru, je 
„ar he ti pal no“ i ni je pod lo žno pro me ni u okvi ru di ja hro nij skih pro ce sa. Shod no to me, kul tur ne mo de le 
tre ba po sma tra ti u okvi ri ma di ja hro nij ske objek ti vi za ci je stvar no sti i sva ki kul tu ro log bi tre bao da ih 
pro u ča va kao „objekt/e“ ve za ne za smi sao ko ji se da je po sto ja nju u od re đe nom vre me nu i na od re đe nom 
pro sto ru. Kul tu ro lo ške stu di je će po sti ći ve ću objek tiv nost, ako kul tu ro log pri hva ti „van vre men sku“ i 
„van pro stor nu“ po zi ci ju i ne pre sta no na sto ji da se na la zi u cen tru sa mih me ha ni za ma mi to lo gi za ci je 
stvar no sti, što pred sta vlja ne pro me nje nu čo ve ko vu po tre bu, bi lo da se ra di o tra di ci o nal nom čo ve ku, o 
hom mo re li gi o sus-u, bi lo da je reč o da na šnjem na uč no-teh no lo škom dru štvu, ko je se pred sta vlja kao 
„real“ i „re a lity“.   

Na ša „re a lity“ je sa vre me na post mo der na kul tu ra, ko ja se pri ka zu je kao sli ka stvar no sti u ko joj je 
kul tu ra re la tiv na či nje ni ca, a ko ja ima de zon to lo gi zi ra ni sa dr žaj. Šta vi še, da na šnja „isti ni ta pri ča“ za sni-
va se na frag men ta ran i re la ti van po gled na svet, ko ji od ba cu je sva ki me ta di skurs. S ob zi rom da kul tur ni 
mo de li de fi ni šu stvar nost, iz gle da da se sa ma da na šnja „stvar nost“ iz gra đu je od raz li či tih kul tur nih frag-
me na ta ili mo de la. Ako se kul tur ni mo de li iz pro šlo sti mo gu raz ot kri ti i de fi ni sa ti na osno vu kul tur nih 
me ta di skur sa kao po gle di na svet, da nas, pu tem de zon to lo gi za ci je kul tu re, ja vlja ju se vi še stru ki kul tur ni 
mo de li. Upr kos to me, pa žlji vo i ne pri stra sno pro su đi va nje da na šnje „stvar no sti“, mo že uka za ti na či-
nje ni cu da svi kul tur ni mo de li da na šnji ce, ma da mno go broj ni, ima ju kao osno vu, na no vo, je dan je di ni 
me ta di skurs ma te ri ja li stič kog i prag ma tič nog ti pa.
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Mariana  Dan

CULT URAL PATT ERNS AND ’RE ALITY’ IN S P ACE AND T IME

Abstract

The notion of ‘ reality’  sh ould   be understood as ‘world  image’ (Weltans chauung) and  is not to be taken for the  
u nique t ruth about t he world ,  but as a  c ul tural  pat te rn . In spite   of nowadays sc ie ntific exp la nations of ‘rea lity’, 
the mechanism o f  b uildin g up  the image of  the world  has r ema in ed unc han ge d, as i t  do es  not f ol low objective , 
 im pe rs o nal, h omo genous cri teria, but  a he ter og eneous percep ti on  of ti me a nd  space in fl uenced  by psychological 
 su b je ctivity , c ultural  memor y, and has a  sociogen ic charact er. Bei n g subject to change in time and sp ac e, ‘reality ,’ 
as  ‘ a true  st or y’ ca n be defined  a s  a  descriptive, co gnitive model for ide ntifica t ion,  in  the same ter ms  i n which 
Mircea El ia de defi ned myth.   Therefore, t he ‘tru e  stories ’ taken a s  ‘reality’  are mere  ‘ cultural  pa tterns ’  defining   a 
certain c om munity.
A lt ho ugh nowadays ‘reality ’ is de fined i n  oppositio n  to myth on  a global scale, studies of cul ture can id e ntify the 
fact t ha t the v ery  not i on of ‘reality’ and a  pr ag matic Weltanschau un g are i n fact t he  f oundation of a  new cultura l 
p attern, dom inate d  by the con cepts of  ‘ democra cy’ ,  ‘multi- polarity’, virtu al culture,  co ntempor ary  laic myth s, but 
also by a  pra gmatic concept ion of  li fe, whic h are discussed   in this pape r. Nowad ays  global myth o f ‘reali ty ’ is la-
rg el y supported by  mass me di a, coll iding som et i mes with t he  local cu lt ural p at terns. Moreover, in  nowad ay s prag-
matic  society,  works of art ha ve b ecome  ‘me re goods,’  whose  w or th is established according  to their likelihood  o f 
f etching a go od price. Tha t i s  why postm od ernism, i n spite  of its  ‘d em o cratic’ princip le s, brought  a bo ut  a deva-
luation  of  the cultural  an d ont ological ass ets, foll ow ed  by th e deco ns t ruction  o f ident ity. Theref ore, local/ na tional 
cultural  pat te rns of today  a re multiple, b ut less influential,  as co m pared to the global  ‘ tr ue story’  a bout ‘re ality’,  
w hich is  predominant. 
No wa da y s  global cultur al  patter n, which is materialistic and pragmatic, represents just a new, contemporary ‘true 
story’, although it does not define itself as such.
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TEMPS ET ESPACE DANS LE RESEAU DIALECTAL MIXTEC : 
VARIABLES MULTIPLEXES ET INDICES AREOLOGIQUES

Cette contribution met l’accent sur la diversification du Tu’un Savi (mixtèque) dans l’espace et le temps, sur la 
base de données phonologiques et morphologiques. Les langues otomangues sont réputées pour être parmi les plus 
complexes de la Méso-Amérique en raison de la complexité de leurs formes de surface. Le Mixtèque (aujourd’hui 
connu sous le nom Tu’un Savi ou Nuu Savi par ses locuteurs) fait partie de la sous-famille mixtèque du mixté-
can, qui comprend Trique, Cuicatec et probablement aussi l’amuzgo (Longacre, 1957, 1961; Longacre & Millon, 
1961), appartenant à la branche orientale du phylum otomangue. La diversité des dialectes du mixtec est telle que 
nous sommes tenté de parler d’une sous-famille interne à un sous-phylum Nous utiliserons les données issues de 
la thèse doctorale de Kathryn Josserand tu’un Savi (1983) et nous tiendrons compte de Longacre (1957), Bradley 
& Josserand (1982), et Durr (1987) afin d’aboutir à des conclusions sur les processus de diversification du réseau 
dialectal mixtèque, en termes de valeur et de fonction des variables déployées dans le temps et l’espace, à l’aide 
de la cartographie numérique.

Mots-clés : Mixtec, phonologie, dialectologie, géolinguistique, Goodman, cartographie, diasystème, Mexique.

1.  INTRODUCTION

Le présent article rend compte des résultats d’un projet de traitement géolinguistique de maté-
riaux réunis par des chercheurs nord-américains, européens et centre-américains sur la variation dia-
lectale de langues méso-américaines (chaire de géolinguistique et morphonologie méso-américaine de 
l’IUF, Jean Léo Léonard 2009-2014). Dans ce cas précis, nous présenterons les résultats d’un traitement 
cartographique des données réunies dans les années 1970 et 1980 par Kathryn Josserand, remarquable 
linguiste, dialectologue, cartographe et ethnohistorienne, pour l’élaboration de sa thèse de doctorat (Jos-
serand 1983). L’ensemble des données utilisées ici est tiré de ce travail unique dans toute l’aire méso-
américaine de description de la variation dialectale d’une langue otomangue, qui s’avère en outre être 
une langue-clé pour la connaissance de l’histoire des populations otomangues et de la diversification de 
leurs langues, parmi les plus rétentrices, mais aussi les plus complexes de la région. 

2.  LE CADRE TEMPOREL ET SPATIAL DU TU’UN SAVI (MIXTEC)

Dans un article de synthèse paru en 1982 dans les Annales d’Anthropologie de l’UNAM, Henry 
Bradley et Kathryn Josserand proposaient une chronologie des changements phonétiques observables 
dans le réseau dialectal mixtec, que nous reprenons ci-dessous dans le tableau 1. Cette périodisation 
nous servira de boussole dans notre analyse de la configuration des aires phonologiques en mixtec ou 
tu’un savi. 

2.1.  Chronologie

Nous utiliserons cette chronologie à des fins heuristiques, mais aussi de validation : nous verrons 
que cette périodisation est confirmée de manière plausible par l’analyse de la distribution des aires, à 
l’aide d’un ensemble de données bien plus abondant que celui utilisé alors par les deux auteurs. 
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Chronologie Chronologie

Etape I Processus Etape III Processus
1a) *i > zéro / w_# Apocope * i postlabial 10) *o > u (contextuel) Rehaussement *o
1b) *w > u, o / _# Vocalisation *w 11) *e > a Abaissement *e
2a) *w > m / _Vnasale Nasalisation *w 12a) *t > s / _i Assibilation *t
2b) *y > ñ / CV_ Vnasale Nasalisation interne *y 12b) *nd > ns / _i Assibilation *nd
3) *t > tn / _ Vnasale Nasalisation *t Etape VI

Etape II 13) *i  > i Primarisation *i

4) *s > d Laminalisation *s 14) *y > ñ / #_ Vnasale Nasalisation *y
5) *x > s, č Stridentisation *x 15) *y > zéro / _i Effacement prépal. *y 
6) *s > š / _ V[+avant] Palatalisation *s 16) *y > ž Assibilation *y
7a) *t > č / _ i Affrication prépal. *t

7b) *t > č / _ V[+avant] Affrication *t

8a) *t > ty / _ V[+avant] Palatalisation *t

8b) *nd > ndy _ V[+avant] Palatalisation *nd

9) *n > ñ / _ [+avant] Palatalisation *n

Tableau 1. Chronologie des changements phonétiques en tu’un savi (mixtec),  
d’après Bradley & Josserand 1982 : 284, cuadro 2.

2.2.  Localisation et configurations aréologiques

Nous baserons notre analyse des faits géolinguistiques sur deux échelles de grandeur : les grandes 
subdivisions en termes de régions géographiques (carte 1), la classification des aires dialectales du tu’un 
savi ou mixtec selon Josserand (carte 2). Le premier complexe est pentatopique (cinq espaces) : deux 
aires centrales (Haute et Basse Mixteca) et trois aires périphériques (mixteco de Guerrero au sud-ouest, 
mixteco de la Costa ou littoral au sud-est, mixteco de Puebla au nord-ouest). 
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Carte 1. Macro-régions d’implantation du réseau dialectal tu’un savi

Le second complexe est bien plus ramifié : il se répartit entre pas moins d’une quinzaine d’aires 
dialectales, qui peuvent être considérées comme autant de linguèmes (Alinei 1984), tant le continuum 
dialectal du tu’un savi est dense – au point qu’on peut considérer que l’on a affaire à une quinzaine 
de langues différentes de la même sous-famille, qui constitue elle-même un rameau du sous-phylum 
mixtecan (Longacre 1957), qui inclut des langues aussi différentes entre elles et du tu’un savi que le 
cuicatec, le triqui et l’amuzgo.
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Carte 2. Aires dialectales ou linguèmes du réseau

La chronologie de Bradley & Josserand présentée dans le tableau 1 sera notre cadre de référence 
pour observer la diversification du réseau dialectal mixtec dans l’espace : nous analyserons plusieurs 
cartes tirées de notre base de données ALMix_Joss.83 (Josserand 1983), en appliquant notre modèle 
analytique, inspiré de Nelson Goodman (1992 : 100-105).

3.  MODÉLE DE GOODMAN

3.1.  Modèle analytique

Nous baserons notre argumentation sur le modèle d’analyse systémique de Nelson Goodman 
(1992), résumé dans le tableau 2 ci-après. Ce dispositif analytique concentre l’analyse des propriétés 
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(ou valeurs) structurales de cinq points de vue, relatifs à la densité, à l’échantillonnage et au degré de 
complexité sérielle des traits dialectaux.

1. Densité topologique Dens.tyP. Extension et trame, diffusion spatiale
2. Densité structurale  Dens.struct. Simplicité vs. complexité des structures (traits 

hiérarchisés et en interaction)
3. Saturation relative  sat.reL. Grain de la diversité et de la variation des structures, 

contrastivité structurale et spatiale
4. Exemplification exeMPLiF. Conditions distributionnelles, variation 

complémentaire
5. Référence multiple et 
complexe 

reF.MuLt&coMPL. Intrication des variables structurales ; implications 
typologiques et séries dérivées.

Tableau 2. Modèle de nelson Goodman, adapté à l’analyse géolinguistique

A ce modèle servant à l’analyse structurale en géolinguistique et en typologie linguistique, il faut 
ajouter quatre catégories triviales pour l’analyse de tout processus de diffusion spatiale : le foyer, le 
domaine, la sphère et les fronts latéraux. Le foyer est un centre, en principe innovant, le domaine est le 
premier cercle de diffusion de son innovation, tandis que la sphère est le troisième cercle concentrique 
du processus de diffusion en ondes (comme les ronds dans l’eau après la chute d’un caillou sur la surface 
d’un étang). 

3.2.  Application

Des processus comme la nasalisation de l’approximante labiale *w en contexte prévocalique na-
sal (variable 1a : *w > m / _VNas) sont ubiquistes, si bien qu’il n’est pas utile ici d’en présenter la carte. 
Cette phénoménologie ne peut donc pas nous informer sur les processus de diversification de la langue. 
En revanche, la variable indexée 1.3 dans le tableau 1, de la nasalisation de *t en contexte prévocalique 
nasal (*t > tn /_ VNas), le dernier événement de la première période dans la chronologie de Bradley & 
Josserand, est riche d’enseignements. La densité topologique du phénomène répartie de manière discon-
tinue : on trouve des aires de nasalisation de l’occlusive coronale disséminées aussi bien au centre qu’à 
la périphérie nord-occidentale du réseau dialectal (Basses terres centrales et septentrionales, jusqu’en 
mixtec de Puebla), ce qui laisse supposer, conformément à l’hypothèse de Bradley & Josserand (désor-
mais B& J), que le phénomène est en effet ancien, quoique en fin de période, si bien que son extension 
n’est pas maximale (de l’ordre de la sphère, ou troisième cercle d’une diffusion en ondes), comme la 
nasalisation de *w, mais au contraire, répartie dans un domaine (deuxième cercle d’un processus de 
diffusion en ondes). Mais c’est le critère de la référence complexe et multiple, croisée avec la densité 
structurale interne aux composantes de traits de la variable qui fournit le plus d’indices sur l’espace 
historique, autrement dit, sur le foyer de cette équipollence entre occlusive non contrainte par la nasa-
lité vocalique (occlusive orale) et occlusive nasalisée en position prévocalique nasale. Les réflexes tN 
et surtout Nn, ’n et n qui ne sont autres qu’une résolution nasale de ce processus, qui dérive vers une 
nasalisation totale de l’ancienne occlusive, sont en effet concentrés dans les aires de la Haute Mixteca 
orientale et nord-orientale.
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Carte 3. Variable 1.3 (*t > tn / _ Vnas) : nasalisation de *t en contexte prévocalique nasal

C’est finalement dans le sud de la haute mixteca que la résolution nasale (*t >n) est un fait consom-
mé. On pourrait se contenter de l’idée que le processus, bien que relativement ancien (fin de première 
période de diversification), s’est largement diffusé dans le réseau (ou en accompagnant les implantations 
ou colonisations ou fronts pionniers mixtèques hors d’un foyer initial) dans un état non stabilisé, de varia-
tion allophonique, et que la phonologisation ne s’est accomplie finalement que dans l’aire centre-orientale 
de la haute Mixteca orientale. Mais un autre fait, qui relève de la référence complexe et multiple milite en 
faveur d’une hypothèse implicationnelle, à savoir que ce phénomène entretiendrait une relation inhibante 
avec la palatalisation de l’occlusive coronale – rendue visible par les aires hachurées sur la carte. Mais 
les points 109, 406, 103, 122 et 207 dans le foyer de la nasalisation contredisent cette hypothèse, à moins 
qu’il ne s’agisse de Phénomènes endémiques successifs de variation. Quoiqu’il en soit, l’examen de cette 
variable typologiquement d’un très haut degré de pertinence en vertu de son idiosyncrasie (peu de langues 
au monde nasalisent les occlusives coronales en contexte nasal) nous a permis d’appliquer de manière 
heuristique notre modèle goodmanien, en expliquant la forme géolinguistique que prend la densité topolo-
gique d’une variable non triviale (c’est-à-dire, très précisément, non ubiquiste, à la différence de la variable 
1a (*w > m / _VNas) d’une part, telle que la variable 1.3 (*t > tn / _ VNas), et la relation qu’entretiennent la 
densité structurale (le nombre et la structure de réflexes concurrents comme tN, Nn, ’n et n) d’autre part. 
L’examen des faits a permis de détecter un ancien foyer innovant, actif dès le début du processus de diver-
sification du réseau dialectal tu’un savi – ce qui ne le qualifie aucunement en tant qu’urheimat ou foyer 
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d’origine, car c’est là un concept dont nous nous méfions : nous lui préférons celui, plus neutre, de centre 
ancien d’innovation, sans préjuger de sa localisation et de son confinement (ou boundedness).

L’étape 2 sera représentée par la carte 4, à l’aide de la variable 2.5 *x > s, č (stridentisation *x), 
etc. en position initiale prévocalique palatale (ex. *xito « couche, petate », *xiyo’ = « comal »). C’est le 
type même de phénoménologie qui a de quoi troubler le dialectologue et le géographe. Du point de vue 
de la configuration générale, la répartition des aires est contre-intuitive : un noyau central qu’on ne peut 
pour autant qualifier de foyer (à moins d’admettre l’existence de « foyers froids », ce qui est un oxymo-
ron) d’une grande densité affiche le maintient de la fricative vélaire *x, tandis que la périphérie innove 
partout autour, avec des réflexes palataux (š) dans la sphère, l’affrication palatale (č) dans le domaine. 

Carte 4. variable 2.5 *x > s, č (stridentisation *s).

On se trouve devant à une situation qu’on pourrait appeler une « équipollence anti-bartolienne » : centre 
conservateur contre périphérie innovante, et non l’inverse). C’est là qu’intervient utilement le modèle de Good-
man : du point de vue du premier critère, celui de la densité topologique, il faut chercher où se trouve la plus 
grande concentration de variables structurales, et il semble que c’est précisément autour de ce « foyer froid »  
qu’opère la densification des variables. Il faut ensuite chercher à comprendre la densité structurale des réflexes 
concurrents et quelle valeur de traits elle met en jeu – en l’occurrence, le caractère +/- continu de la fricative 
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vélaire hérité (*x, š, ž, s sont des fricatives continues, tandis que l’affriquée palatale č est une non continue) et la 
disjonction entre présence ou absence (par exemple, l’effacement du segment, laissant une position squelettale 
vide, indiquée par le symbole de l’ensemble vide dans la légende de la carte). La troisième étape de l’analyse est 
celle de la saturation relative : comment se caractérise sur le plan catégoriel la diversité des options entre traits de 
continuité, présence et absence ? De quel côté le trait structural (et, bien entendu, pas le trait graphique) est-il plus 
épais, de quel côté est-il le plus fin, et quelles conséquences peut-on tirer de ce contraste ? La saturation relative 
a tout à voir avec la pertinence, mais une pertinence à la fois aréologique (distribution spatiale) et typologique 
(valeur des traits constitutifs des types d’objets examinés). C’est ce critère qui nous a poussé à qualifier cette 
variable 2.5 de stridentisation *s. En ce qui concerne le critère de l’exemplification, qui décrit aussi bien la distri-
bution complémentaire que la représentativité des données, nous reproduisons ci-dessous dans le tableau 3 une 
grille qui rend compte des items traités pour obtenir cette carte. Avec entre 3 et 7 exemples par point d’enquête, 
elle rend compte de manière satisfaisante, en termes d’exemplification, d’une phénoménologie qu’il nous faut 
expliquer. Enfin, la référence multiple et complexe, dernier critère du modèle de Goodman, est également suppo-
sée fournir des indices, en postulant une hiérarchisation des phénomènes et une successivité des faits. 

Tableau 3. Traitement de la variable 2.5 *x > s, č / _i, ou stridentisation *x prépalatal, dans ALMix_Joss.83 
(données de Josserand 1983)

Nous avons vu que du point de vue de la densité topologique, la centralité de l’aire de maintien de la 
fricative vélaire *x donne le début de la solution tout en posant le dilemme. Il faut pour cela passer de l’exa-



TEMPS ET ESPACE DANS LE RESEAU DIALECTAL MIXTEC : VARIABLES MULTIPLEXES ET ...

83

men du foyer au domaine, autour du foyer. En effet, c’est dans un premier cercle autour de ce noyau froid ou 
foyer de résistance que vient se concentrer la plus grande densité de réflexes concurrents (densité structurale), 
faisant intervenir le critère de saturation relative : l’une des clés de l’énigme se trouve dans la série d’équi-
pollences qui se pressent autour de ce foyer froid. Tout d’abord présence versus absence, à la charnière entre 
Haute Mixteca orientale et Haute Mixteca occidentale, plus précisément dans le dialecte de Tozocoalco. En 
second lieu, comme l’indique la formule « stridentisation de *x », l’équipollence entre le réflexe mat (vélaire 
x) et les réflexes stridents (chuintantes š, č et sifflantes s, mais aussi ž, dans la Cañada, dans l’îlot en périphérie 
extrême, de la Haute Mixteca septentrionale). La référence multiple et complexe enregistre ces séries ainsi 
que l’équipollence entre continues (*x, š, ž, s) et la discontinue č, et suggère qu’une innovation ancienne s’est 
bel et bien produite, mais non pas dans un centre à proprement parler, mais dans trois foyers radicalement 
opposés sur quoi faire d’une fricative vélaire prépalatale. Un foyer (A), au cœur de la Haute Mixteca occiden-
tale se déclare favorable au maintien de la fricative mate en dépit de la coarticulation avec la voyelle palatale 
(*xito > xito), un autre (B), à Tozocoalco, se déclare en faveur d’un tout autre traitement, par effacement 
inhibant toute coarticulation vélaropalatale entre l’attaque et le noyau (*xito > ito), un troisième foyer (C) de 
proximité, bien plus étendu, de tropisme méridional (vers la côte Pacifique), mais dont la densité topologique 
révèle un domaine plus ample qui atteint le nord des Basses Terres méridionales et l’aire de Mixtepec, opte 
pour la résolution palatale, ou stridente, de la coarticulation entre attaque vélaire et noyau palatal (*xito > 
čito). Les autres réflexes participent non plus de ce domaine tripartite, qui forme une large colonne orientale 
avec ces trois options structurales étagées (à savoir, maintien, absence et affrication), mais d’une sphère 
discontinue (aire D), composée de la Basse Mixteca à l’est, de la périphérie orientale de la Haute Mixteca 
orientale et de la Haute Mixteca nord-orientale, qui déploie une option dérivée de l’affrication *x > č / _i, par 
désaffrication : la chuintante š. Participant de la référence multiplexe, l’option dérivée š > s forme une étroite 
amphizone (E), à la transition entre l’option dérivée š à l’est et les solutions du triangle central. 

La solution du Chevalier Dupin (le détective inventé par Allan Edgar Poe pour résoudre les énigmes 
les plus insolites) tient dans la conjonction de la saturation structurale de la variable avec sa référence multi-
plexe : au lieu d’un foyer innovant, c’est à un centre composite qu’on a affaire dans cette deuxième période, de 
nature tripartite, situé à la fois à l’ouest et dans la continuité du foyer qui s’était déclaré si activement pour la 
variable précédente (la nasalisation de *t, ou variable 1.3). Ce centre polyfocal (plusieurs foyers) se caractérise 
davantage par la division cellulaire que par l’irradiation. Il déverse ses options structurales multiples dans trois 
directions : vers le littoral Pacifique, à partir d’un sous-foyer dont l’épicentre semble avoir été l’est de la Basse 
Mixteca méridionale (pour l’affrication *x > č), en biseau entre l’ouest et l’est de la Haute Mixteca (l’effacement 
de *x devant i, par une forme de dissimilation par aphérèse qui résout radicalement tout problème de coarticu-
lation entre attaque vélaire et noyau palatal), enfin, dans le cœur de la Haute Mixteca occidentale, la fricative 
vélaire se maintient, comme dans un bastion de résistance. C’est l’option de l’affrication palatale *x > č, conser-
vée au sud-est, et résiduelle dans la Basse Mixteca méridionale qui a diversifié ses produits en deux fricatives 
stridentes, issues d’une désaffrication : *x > č > š > s. Cette expansion s’est réalisée de manière bipolaire : un 
tropisme occidental la propageant jusqu’au mixtec de Guerrero et de Puebla, tandis qu’un tropisme oriental l’a 
diffusée vers la périphérie de la Mixteca orientale. L’une de ses ultimes résolutions multiplexes a été š > ž dans 
la variété de la Cañada nord-orientale. La sphère est donc bipolaire et discontinue, d’ouest en est, de même que 
le foyer est tripartite et a proposé deux solutions négatives inhibant la coarticulation entre l’attaque et le noyau 
(le maintien, donc en tant qu’inertie, un processus négatif, et l’effacement) et une solution positive : l’affrication 
palatale, qui a servi de joker gagnant au reste du réseau, pour diversifier les solutions de la sphère. En définitive, 
si un centre actif doit être désigné, alors c’est de toute évidence Mixtepec et la Basse Mixteca orientale.

C’est du moins ce que l’on obtient avec un système phonologique du protomixtec comme celui pro-
posé par J&B (1982: 284, cf. tableau 1 supra) qui prévoit deux fricatives, une dentale /s/ et une vélaire /x/. 
Mais on pourrait tout aussi bien démontrer que c’est quelque autre réalisation moderne du protophonème 
qui représenterait optimalement la situation ancienne, modifiant sensiblement les considérations qu’on vient 
d’exposer. Parmi les cinq avatars de notre phonème protomixtec, deux sont à exclure parce qu’ils ne ren-
treraient pas dans le système : /ž/ parce que la sonorité (non phonologique) n’est associée dans l’inventaire 
consonantique qu’à la sonanticité et qu’il figurerait donc comme un hapax : seules les sonantes nasales, la 
latérale et les semivoyelles /y/ et /w/ y sont voisées. Un autre candidat à écarter serait /č/ dans la mesure où 



Jean Léo Léonard, Vittorio dell’Aquila

84

avec /č/ au lieu de /x/ comme protophonème on aurait 4 occlusives (dont une prénasalisée), une affriqueée 
(palatale) et une seule ficative (dentale) : une configuration de l’inventaire typologiquement peu probable. 
Un phonème /s/ comme base étymologique pour cette série de correspondances régulières serait également à 
exclure parce que la comparaison nous montre clairement qu’il faut supposer deux protophonèmes distincts, 
un pour les réflexes de /s/ et l’autre pour le système de correspondances /x, š, č, s, ž, Ø/. Ne restent donc plau-
sibles que /x/ et /š/ qui, du point de vue statistique, ont presque la même chance d’être la forme conservatrice 
d’un état phonologique initial, avec un tout petit avantage pour /š/. Si l’on prend comme protoforme /x/, dans 
les formes modernes nous trouvons deux cas de changement de point d’articulation (*x > š et *x > s), un de 
point et mode (*x > č) et un de point et sonorité (*x > ž). Par contre si l’on prend comme protoforme /š/ nous 
trouvons deux cas de changement de lieu d’articulation (*š > x et *x > s), un de lieu et mode (*š > č) et un de 
lieu et sonorité (*š > ž), /š/ étant un peu plus proche des formes modernes que /x/.

Dans l’hypothèse de *š comme seconde fricative sourde en protomixtec, la répartition des aires 
serait moins contre-intuitive et moins anti-bartolienne que si l’on accepte la proposition de B&J. Il y aurait 
un foyer A (chaud maintenant) d’évolution *š > x avec un foyer excentrique (B) qui poursuivrait son évo-
lution jusqu’à Ø (*š > x > Ø) ; un domaine de résistance à l’affaiblissement, à la glottalisation ou à toute 
autre solution, qui ferait apparaître deux aires avec deux mesures différentes de résistance : l’affrication 
(*š > č) – aire (C) avec tropisme méridional – et l’avancement du point d’articulation (*š > s), une étroite 
amphizone de frontière (E) entre l’aire innovante (A) et l’aire conservatrice (D). Les deux points isolés 
dans lesquels on trouve une sonorisation (*š > ž) représentent le front latéral externe au système.

La variable que nous retiendrons pour caractériser la dynamique aréologique de la troisième période 
sera cette fois les avatars d’une voyelle : la variable 3.11 (abaissement *e) sera notre prisme permettant de 
nous représenter la relation de la langue avec le temps et l’espace. L’interprétation de cette carte ne va pas 
plus de soi que la précédente, du point de vue de la densité topologique : l’option du maintien de la voyelle 
moyenne est très répandue dans ces centres que sont la Haute Mixteca occidentale et orientale.

Carte 5. Variable 3.11 : *e > a, 
abaissement de la voyelle moyenne 

antérieure
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L’innovation que constitue l’abaissement est pratiquement ubiquiste hors de cette aire centrale 
de rétention massive. La densité structurale est cette fois bien plus graduelle et mixte que dans les deux 
cas précédents : c’est davantage le polymorphisme du même ou du quasi-identique (la variation libre) 
que le contraste entre réflexes relevant d’options divergentes, que précédemment. La saturation relative 
devra donc être recherchée dans le grain fin de la variation mais aussi de la diffusion lexicale (croisant le 
critère de l’exemplification, puisque nous avons distingué deux dimensions dans les didascalies). Cette 
fois, nous n’observons plus des cubes aux surfaces bien tranchées, en quelque sorte, comme dans le 
cas de la variable *x, mais le grain fin d’un dessin de Hokusai, qui ne se lit pas comme la courbe d’une 
action boursière (où seule la hauteur atteinte par la courbe compte), mais la stylisation en un trait fin 
comme pour dessiner la crête d’une montagne dans un paysage japonais enneigé (cf. Goodman 1992 : 
102). La saturation relative prend ici tout son sens : le fait que la Haute Mazateca occidentale présente un 
polymorphisme e/a, au voisinage d’une aire qui a maintenu la voyelle moyenne *e – la Haute Mazateca 
orientale + Teozocoalco –, alors que partout ailleurs dans le réseau dialectal domine le changement *e 
> a pourrait laisser penser que toute l’aire de la Haute Mazateca, à l’ouest comme à l’est, est une aire 
rétentrice, dont le polymorphisme e/a observable sur le flan occidental est un signe de compromis qui 
ne fait que confirmer cette tendance. Mais le détail des aires hachurées, qui signale l’abaissement de *ẽ 
en a/ã, sur le flan occidental de la Haute Mazateca, comme à la pointe orientale, montre au contraire que 
dans ces variétés, *e est sensible à la nature de l’attaque (v. Josserand 1983 : 422 et sgg)3. L’endémisme 
de cette contrainte d’abaissement de la voyelle antérieure moyenne lorsqu’elle est nasalisée, du point 
de vue de la densité topologique, avec des îlots de polymorphisme e/a associés à l’abaissement de *ẽ 
à l’est, dans trois micro-aires de la Basse Mixteca méridionale (points 2, 415, 405) ainsi que dans le 
minuscule îlot du point 21, dans l’Etat de Puebla, au nord de la Basse Mixteca, donne la clé de l’énigme 
(et là, nul besoin de faire appel au Chevalier Dupin pour élucider ce cas de figure). Tout se passe comme 
si le système à polymorphisme, qui jouxte le système à rétention, était le système initial, et non un 
système intermédiaire ou de contact, dont l’extension s’est ensuite réalisée rapidement, en balayant les 
contraintes contextuelles que Josserand a patiemment recensées. Si bien que l’aire polymorphique de la 
Haute Mixteca occidentale est probablement le foyer, mais un foyer stable et a posteriori conservateur, 
qui maintient la granularité fine de sa densité structurale de contraintes – autrement dit, sa saturation 
relative de paramètres distributionnels contrôlant l’abaissement de la voyelle moyenne antérieure. Cette 
aire fait même, a posteriori, figure de foyer résiduel, car elle a dû s’étendre bien plus à l’est, comme le 
suggèrent les ilôts, qui aujourd’hui forment un archipel au milieu d’un océan d’abaissement de *e hors 
contrainte contextuelle (hors incidence de l’attaque, de l’accent, et des autres critères qu’avait finement 
observés Kathryn Josserand). Le foyer est donc résiduel mais stable, son domaine est englouti et il 
n’en subsiste qu’un archipel, tandis que sa sphère couvre la majorité des dialectes – y compris celui de 
la côte Pacifique. On notera un îlot rétenteur de *e, qui résiste à l’abaissement, à l’extrême périphérie 
orientale, dans la Haute Mixteca septentrionale (dans la Cañada de Cuicatlán, aux points 123, 126, 127). 
Cette troisième période de la chronologie de B & J confirme la tendance pour la sphère orientale, celle 
de la Basse Mixteca, à amplifier les innovations plutôt qu’à les réfracter. Dans ce cas, l’amplification se 
manifeste également par un nivellement de la saturation relative (les contraintes distributionnelles dans 
le système phonologique). Cela implique que la Basse Mixteca devient également un centre majeur – un 
centre à partir d’une position de sphère, ce qu’on peut attendre le plus souvent d’un arrière-pays en voie 
d’émancipation. 

3  Voici, à titre d’exemplification, selon le terme de Nelson Goodman (qui prend ici tout son relief), deux paradigmes parmi 
d’autres que distingue Kathryn Josserand dans la description des aires : *e en contexte postalvéolaire # CV : *lele « urine » ; 
*se’ẽ « graisse », *ne’e « tôt », *lendu « nombril », *netu « attendre », *ndeka « paiement, salaire » ; contexte CV# : *ndute 
« eau », « yute » « rivière », *kute « rond », *xe’nde « couper », *wi’nde’ « nopal », nune’ « ouvert » (Josserand 1983 : 426) 
; contexte postvélaire en syllabe tonique : *xe’e « pied », *xe’ũ « quinze », *xetu « calçon, pantalon », *xe’nde « coupe » ; 
*xet ũ’ « tiroir, boîte », *xexi’ « manger », *xekĩ « poser » (Josserand 1983 : 429). Si dans tous ces contextes presque partout 
ailleurs que dans la Haute Mixteca, *e s’abaisse bien en a, la granularité de ce changement diffère en fonction des contraintes 
de coarticulation attaque-noyau, selon que l’attaque est coronale ou dorsale (autrement dit, alvéolaire ou vélaire), sans comp-
ter l’incidence de la labiovélarité quand l’attaque est *kw. Nous sommes ici en pleine saturation relative selon les termes de 
Goodman, où une grande précision dans l’exemplification est requise.
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4.  CONCLUSION

La chronologie de Bradley & Josserand (1982) coïncide si parfaitement avec les cartes de syn-
thèse des données de Josserand (1983), dont le maillage en termes de densité topologique, et la finesse 
de la description structurale, sont uniques dans les études méso-américanistes, que l’on en retiendra une 
leçon empirique de taille : de telles données méritent d’être mises en valeur et remaniées à l’aide des 
outils modernes, tels que la cartographie automatisée, la sémiologie graphique assistée par ordinateur, 
et la constitution de bases de données structurales qu’implique un tel traitement des matériaux. C’est ce 
que nous nous sommes efforcés de faire ici dans le cadre de ce colloque sur langues, temps et espace.
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EUROPA FRA SPAZIO E TEMPO. UN CONTRIBUTO ALLA 
RIFLESSIONE SULLA STORIA DEL NOME E DELLE DIFFERENTI 

INTERPRETAZIONI DEL CONCETTO GEOPOLITICO A ESSO 
COLLEGATO

Rileggendo il mito antico di Europa anche alla luce della riflessione sul dato linguistico, emerge l’esistenza, 
relativamente a quello, di un generale humus culturale di stampo eurasiatico: la √‘rb/‘br, che insieme è origine 
dei termini ‘Euro(pa)’, ירבע (‘ivri) e يبرع (‘arabi), si offre come esempio paradigmatico di un termine che si è 
mosso fra le pieghe della Storia, via via informando nuovi modi di concepire la realtà che di volta in volta designa: 
dall’ottica, eminentemente balcanica, dell’antica concezione greca, fino al moderno dibattito del “Club cristiano”. 
Ecco allora che la storia del nome di ‘Europa’ e delle differenti interpretazioni del concetto geo-politico ad essa 
correlato diventa caso emblematico della significatività del processo di contatto e sviluppo di “lingue e culture fra 
tempo e spazio”.

Parole chiave: Europa, mito, etimologia, semitico, indoeuropeo.

Ἔτι τοίνυν (…) πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν 
τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ,

ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας…1

1.  INTRODUZIONE

Ricalcando il felice incipit di Macry 2004, parlare oggi di Europa è tema forte: sia essa “una terra 
di disordini e gelosie”, come scriveva Paul Hazard nel suo celebre studio sulla cultura sei-settecentesca2, 
o ancora “una nozione di crisi, una nozione di panico”, come rilevava nel medesimo anno BLocH 1935: 
472, riflettendo sulle ombre che ne stavano minando l’antico primato, lo deciderà la Storia; sta di fatto 
che, qualunque sia il modo di concepirla (dal punto di vista geografico, storico, politico, ideale/ideolo-
gico) e di delinearne un possibile futuro, non pare inutile risalire alle fonti antiche e al mito per ripercor-
rere in modo retrospettivo le orgini dell’idea3. E di lì, riflettendo sul processo che muove verso i giorni 
nostri, apparirà come il concetto di Europa sia più interpretazione del dato che dato in sé, e dunque come 
anche l’analisi linguistica risenta spesso di una impostazione ideale/ideologica.4 

1 Plat. Phaedo 109a9-109b3 (“La terra è qualcosa di immenso e noi ne abitiamo una piccola porzione, dal Fasi alle Colonne 
d’Eracle; abitiamo intorno al nostro mare come formiche o rane intorno ad uno stagno”).

2  HaZarD 1968, II, 549. Invero la citazione corretta è, invece di ‘disordini’, ‘discordie’: “Europe, terre de discordes et de 
jalousies!”.

3  “L’idea di Europa, con tutte le sue implicazioni culturali e politiche e non solo geografiche, nasce nel mondo antico. Dal 
mondo antico, pertanto, non può prescindere chi voglia studiare la genesi di tale idea: la contrapposizione Europa-Asia, in 
Grecia, e Occidente-Oriente, in Roma, significa sempre contrapposizione tra libertà e schiavitù”, come si legge dall’introdu-
zione di sorDi 1986. E ancora, facendo nostra la ripresa di caraccioLo 2004: “Come insegnava Federico Chabod, l’idea di 
Europa nasce per contrapposizione. Siamo europei in quanto non siamo asiatici”. Cfr. almeno, per una minima bibliografia 
di riferimento: Braccesi 2003, cassoLa 1998, gaLasso 1996, sorDi 1987, urso 2001.

4  Anche la linguistica conferma la binarietà occidente-oriente, offrendo un’etimologia di matrice indo-europea o semitica non 
solo supportata dal dato linguistico e della sua interpretazione. Il passaggio dal “dato possibile” alla “intepretazione possibile 
del dato” implica spesso una visione a monte del contesto in cui inquadrarlo. Parteggiare dunque per un’etimologia in campo 
indo-europeo o semitico del termine Europa comporta comprensibilmente contraccolpi sensibili su più piani; e in un contesto 
allargato la riflessione di un patrimonio linguistico amplissimo, all’interno della lingua greca, di origine non indo-europea 
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2.  IL MITO

Racconta il mito5: Europa, figlia di Fenice re di Tiro o Sidone (o di Agenore “il Superbo”), sorella 
di Cadmo (fondatore a sua volta di Tebe), è trasportata, da uno Zeus invaghito in forma di toro, da Orien-
te a Occidente e poi sposa di Asterio, re di Creta. Vi traspare, come in filigrana, l’origine - la filiazione, 
si potrebbe dire - medio-orientale.

Esiste, ben attestata, una radice protosemitica ‘rv/‘vr, indicante primariamente ‘movimento, pas-
saggio’6: da questa derivano, da un lato, il termine ebraico ‘ivri (‘ebreo’), dall’altro, quello arabo ‘arab 
(‘arabo’): l’uno è ‘il popolo che si è spostato, ha lasciato il suo posto per andare in un altro (attraverso il 
Giordano)”, l’altro sottolinea, nel suo nome, la sua natura nomade, di migrante.

E in quella radice si ravvisa la matrice formativa, almeno linguisticamente, comune del nome di 
‘Europa’ con la radice semitica ‘rv/‘vr più sopra menzionata: Europa è figlia dell’Oriente7 che, trans-
dotta tramite il mare nostrum (il toro come simbolo della civiltà minoica e della sua mediazione, almeno 

si fa allora strumento di scardinamento della più classica, e rassicurante, visione di una Grecia culla del pensiero europeo, 
baluardo europeo contro il barbaro semita. Cfr. la criticatissima provocazione di Martin Bernal (del cui percorso si riporta in 
bibliografia qualcuno dei testi fondamentali), che ha registrato un interesse tale – anche se fortemente controverso (chi non 
ricorda almeno la dura recensione di saVVas 1989) – da guadagnarsi addirittura in parte una traduzione italiana.

 Eloquente è, dal punto di vista della storia della cultura, l’esempio della “Carta somatopica” di Europa di Muntzer (1550-
1554) che mostra nel disegno la sua ottica politica. 

5  Il mito è raccontato estesamente da Apollodoro (III 1,1); per altre attestazioni cfr. Neue Pauly s.v. Europe; è interessante 
segnalare almeno una versione altrenativa persiana riportata da Erodoto, che sempre richiama le origini orientali (I 2): …
λέγουσι Πέρσαι (…)· μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον 
προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην· εἴησαν δ’ ἂν οὗτοι Κρῆτες. (“i Persiani raccontano inoltre che 
dopo di ciò [il ratto di Io] alcuni greci – non ne sanno però dire il nome – sbarcarono a Tiro in Fenicia e rapirono Europa, figlia 
del re. Costoro potevano essere anche cretesi”). Lo stesso storico, più oltre (IV 45, 4-5), esprime tuttavia il suo scetticismo nei 
confronti di questa etimologia: Ἡ δὲ δὴ Εὐρώπη οὔτε εἰ περίρρυτός ἐστι γινώσκεται πρὸς οὐδαμῶν ἀνθρώπων, οὔτε ὁκόθεν 
τὸ οὔνομα ἔλαβε τοῦτο, οὔτε ὅστις οἱ ἦν ὁ θέμενος φαίνεται, εἰ μὴ ἀπὸ τῆς Τυρίης φήσομεν Εὐρώπης λαβεῖν τὸ οὔνομα τὴν 
χώρην (…). Ἀλλ’ αὕτη γε ἐκ τῆς Ἀσίης τε φαίνεται ἐοῦσα καὶ οὐκ ἀπικομένη ἐς τὴν γῆν ταύτην ἥτις ὑπὸ Ἑλλήνων Εὐρώπη 
καλέεται, ἀλλ’ ὅσον ἐκ Φοινίκης ἐς Κρήτην, ἐκ Κρήτης δὲ ἐς Λυκίην (“Dell’Europa non è possibile sapere da nessuno né 
se è bagnata dalle acque, né da dove ha preso questo nome, né chi gliel’ha imposto se non ammettiamo che la regione abbia 
preso il nome da Europa di Tiro […]. Ma costei risulta che venisse dall’Asia e che non si sia mai recata in quella che i Greci 
chiamano Europa, ma solo dalla Fenicia a Creta e da Creta poi in Licia [seguendo il figlio Sarpedone]”).

 Nella modernità anche l’arte si è nutrita dell’immagine del ratto di Europa: per un approccio alla storia delle immagini si 
rimanda almeno a aciDini LucHinat 2002 e Zanker 1989.

6  Detta radice ‘vr è legata al concetto del ‘passare, sopravanzare, muoversi, mutare’: ebr. ‘avar ‘soprassare’, ma anche 
‘infrangere, trasgredire’, e poi ‘avar ‘passato’ (ciò che è trascorso, che ci si è lasciati alle spalle), ‘ever ‘opposto’, ‘iber 
‘fecondare’ (nel senso di iniziare un processo di mutamento); ar. ‘abar ‘attraversare’, ‘ubûr ‘traversata’, ma‘bar ‘guado’, 
‘ibrâniyyu ‘ebreo’. Alla sua forma ‘rv (allotropo generato per metatesi qualitativa), legata all’idea di ‘occidente’, ‘tramontare’, 
ricolleghiamo termini quali ebr. ma‘arav ‘occidente’, ‘erev ‘sera’, ‘arava ‘canotto’ (un mezzo che ti porta da una sponda 
all’altra), ‘arvî ‘arabo’ (colui che vive in occidente); ar. a‘rabiyyu ‘beduino’ (colui che si muove da un posto all’altro), ‘araba 
‘vettura’ (stessa riflessione che per ebr. ‘arava).

7  Sull’etimologia di Cadmo, all’interno dell’ottica proposta, significativo potrebbe essere il rapporto con la radice proto-
semitica qdm: ebr. toratico  םדקqedem ‘oriente’, arabo ميدق qadim ‘vecchio, antico’ (ciò che è a oriente è prima, quindi più 
vecchio, di ciò che lo segue nel giornaliero ruotare della terra intorno a se stessa nei confronti della luce del sole).
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geografica), giunge a Occidente, al di là, oltre, dove il sole si muove, si sposta, si indirizza per tramon-
tare (l’Occidente visto dall’Oriente).

Provocatorio è il dato linguistico, che apre nuovi squarci di riflessione in una contemporaneità che, 
all’interno del fenomeno della globalizzazione, va paradossalmente sempre più polarizzando tensioni 
e diffidenze fra le due colonne portanti di quella che, nell’antichità, nessuno si sarebbe vergognato di 
chiamare, unitariamente, Eurasia, continente unico, da sempre crocevia di incontri e fusioni fin dalla 
prima antichità.8 E la provocazione potrebbe spingersi oltre, nel cuore dello spirito capitalistico del 
nuovo, sognato, impero: l’euro, unico vero collante dell’odierna Unione che, prima che culturale o 
storica, o ancora politica, è economica e di mercato, non potrebbe suonare più semitico.

3.  PER UNA STORIA DELLA CONCEZIONE DI EUROPA  
     NEL MONDO GRECOROMANO9

L’idea di un’Europa separata, e addirittura contrapposta all’Asia, nasce coi Greci.
Essi, pur nelle incertezze dei confini geografici (Ἡ δὲ Εὐρώπη πρὸς οὐδαμῶν φανερή ἐστι 

γινωσκομένη, οὔτε τὰ πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα οὔτε τὰ πρὸς βορέην, εἰ περίρρυτός ἐστι· μήκεϊ δὲ 
γινώσκεται παρ’ ἀμφοτέρας παρήκουσα10), percepivano la sua specificità continentale (Γαδείρων τὸ 
πρὸς ζόφον οὐ περατόν· ἀπότρεπε / αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός11). Questa veniva ricon-
dotta ad una “ideale” unità territoriale, ben differenziata dall’Asia (sia Erodoto che Tucidide insistono 
sulla dicotomia fra le due regioni12) e dipendente dal centro cultuale di Delfi: nell’inno omerico ad 
Apollo (ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν / ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον, οἵ τέ μοι αἰεὶ / ἐνθάδ’ 
ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, / ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν / ἠδ’ ὅσοι Εὐρώπην τε 
καὶ ἀμφιρύτους κάτα νήσους, / χρησόμενοι13) l’Europa appare quasi una propaggine del Peloponneso 
e ha un significato “continentale” (le isole vi sono giustapposte), anche se non sembra che ciò implichi 
un’esclusiva identificazione con l’area balcanica. È la centralità storica dell’asse greco-macedone che 
fa sì che si parli di Europa solo in riferimento alle sue regioni orientali: in Erodoto le forze “europee” 
al séguito di Serse vengono da Tracia, Macedonia, Grecia nord-Orientale (Τὸ δὲ δὴ ἐκ τῆς Εὐρώπης 

8  Senza entrare nel merito della questione, articolatissima e spinosa, si sottoliea almeno il fatto che, se gli europei hanno tradi-
zionalmente considerato Europa e Asia come continenti separati, esportando tali denominazioni nel resto del mondo, da una 
moderna prospettiva scientifica è preferibile assumere le due aree geografiche suddette come un unico continente, l’Eurasia 
appunto, per tante ragioni che coprono gli ambiti più diversi: dalla storia (emblematica è la via della seta) ai recenti studi di 
genetica delle popolazioni, alle relazioni linguistiche e culturali più in generale.

9 Questa parte è stata sviluppata dal dott. Nicola Reggiani (PhD in Storia antica, Università degli Studi di Parma), che si 
ringrazia anche, in particolare, per le note di approfondimento legate agli aspetti della geografia del mondo antico.

10  Hdt. IV 45, 1 (“Quanto all’Europa, nessuno sa chiaramente se essa verso l’oriente e verso il settentrione sia circondata 
dall’acqua; ma si sa che, in senso longitudinale, essa si estende per tutta la lunghezza delle altre due parti”); sulla questione 
dei confini europei vd. anche infra e la testimonianza erodotea cit. supra.

11  Pind. nem. IV 69-70 (“non si può andare oltre Gades [Cadice]: al di là sono le tenebre. Riconduci la tua nave verso il 
continente, riportala verso l’Europa”).

12  Hdt. VII 73: Οἱ δὲ Φρύγες, ὡς Μακεδόνες λέγουσι, ἐκαλέοντο Βρίγες χρόνον ὅσον Εὐρωπήιοι ἐόντες σύνοικοι ἦσαν 
Μακεδόσι, μεταβάντες δὲ ἐς τὴν Ἀσίην ἅμα τῇ χώρῃ καὶ τὸ οὔνομα μετέβαλον ἐς Φρύγας (“I Frigi, a detta dei Macedoni, 
finché abitarono con i Macedoni in Europa, si chiamarono Brigi, poi, passati in Asia, cambiarono insieme paese e nome”); 
Hdt. VII 185 parla delle forze non asiatiche alleate a Serse, definendole ἐκ τῆς Εὐρώπης “europee” (vd. Infra); Thuc. II 97, 
5-6: τῶν γὰρ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ὅσαι μεταξὺ τοῦ Ἰονίου κόλπου καὶ τοῦ Εὐξείνου πόντου μεγίστη ἐγένετο χρημάτων προσόδῳ 
καὶ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ, ἰσχύι δὲ μάχης καὶ στρατοῦ πλήθει πολὺ δευτέρα μετὰ τὴν Σκυθῶν. ταύτῃ δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσθαι 
οὐχ ὅτι τὰ ἐν τῇ Εὐρώπῃ, ἀλλ’ οὐδ’ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔθνος ἓν πρὸς ἓν οὐκ ἔστιν ὅτι δυνατὸν Σκύθαις ὁμογνωμονοῦσι πᾶσιν 
ἀντιστῆναι (“Infatti la Tracia era diventato il più potente, per entrate finanziarie e per prosperità generale, dei regni situati in 
Europa, tra il golfo Ionico [= adriatico] e il Ponto Eusino; per forza in battaglia e per numero di combattenti, invece, era di 
molto inferiore a quello degli Sciti. Ma questi non c’è popolo in Europa che possa eguagliarli; e neppure in Asia esiste una 
nazione che, singolarmente considerata, sia in grado di opporsi agli Sciti, quando essi sono tutti concordi fra loro”).

13  h.Ap. 247-252 ([parla Apollo per annunciare la grandezza del santuario che sta per fondare a Delfi] “ho in mente di fondare 
qui un bellissimo tempio e un oracolo per gli uomini, che sempre mi porteranno qui perfette ecatombi: tutti verranno a 
interrogarmi, quanti abitano sia il Peloponneso fecondo sia l’Europa e le isole cinte dal mare”, trad. G. Zanetto).
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ἀγόμενον στράτευμα ἔτι προσλογιστέα τούτῳ παντὶ τῷ ἐξηριθμημένῳ· [...] οἱ ἀπὸ Θρηίκης Ἕλληνες 
καὶ ἐκ τῶν νήσων τῶν ἐπικειμένων τῇ Θρηίκῃ ... Θρήικες ... καὶ Παίονες καὶ Ἐορδοὶ καὶ Βοττιαῖοι καὶ 
τὸ Χαλκιδικὸν γένος καὶ Βρύγοι καὶ Πίερες καὶ Μακεδόνες καὶ Περραιβοὶ καὶ Ἐνιῆνες καὶ Δόλοπες καὶ 
Μάγνητες καὶ Ἀχαιοὶ καὶ ὅσοι τῆς Θρηίκης τὴν παραλίην νέμονται...14); in Egesippo (seconda metà del 
IV sec.a.C.) una regina di nome Europa, eponima del continente, regna in Tracia (Κάδμος σὺν τῇ μητρὶ 
τῆς Εὐρώπης Τηλεφάνῃ ἐπῄει πρὸς Ἀθήνας καὶ ἐπυνθάνετο Εὐρώπην ἔχεσθαι ἐν Θρᾴκῃ, καὶ οὕτως 
ἀφίκετο εἰς τὴν καταντιπέραν ἤπειρον, καὶ ἦρχεν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ πάντων. Εὐρώπη [δὲ] τοῦ ἀνδρὸς 
ἀπολειφθεῖσα οὐχ ἡ Φοίνικος, ἀλλ’ ἐπιχωρία τις γυνὴ, ἀφ’ ἧς καὶ ἡ ἤπειρος ἅπασα ἡ πρὸς Βορέαν ἄνεμον 
Εὐρώπη κέκληται15); in Teopompo la Macedonia è una parte dell’Europa (καὶ τῶν μὲν ὑπαρχόντων 
ἠμέλουν, τῶν δὲ ἀπόντων ἐπεθύμουν, καὶ ταῦτα μέρος τι τῆς Εὐρώπης ἔχοντες16). Polibio chioserà che 
i Macedoni non conoscevano i popoli dell’Europa orientale (Σικελίας μὲν γὰρ καὶ Σαρδοῦς καὶ Λιβύης 
οὐδ’ ἐπεβάλοντο καθάπαξ ἀμφισβητεῖν, τῆς δ’ Εὐρώπης τὰ μαχιμώτατα γένη τῶν προσεσπερίων ἐθνῶν 
ἰσχνῶς εἰπεῖν οὐδ’ ἐγίνωσκον17).
Con le frammentazioni di epoca ellenistica questa concezione inizia a disgregarsi, e in Diodoro Siculo 
troviamo contrapposte all’Asia non l’Europa, ma la Grecia e la Macedonia separate (τὰ μὲν οὖν κατὰ 
τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην καὶ τὰ περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν ἐν τούτοις ἦν18). Con la domina-
zione romana nasce una nuova immagine, più “globale”, del continente europeo, e già per Polibio l’area 
orientale, dall’Adriatico al Danubio, è considerata una porzione insignificante della regione europea 
(Μακεδόνες τῆς μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπων ἕως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, 
ὃ βραχὺ παντελῶς ἂν φανείη μέρος τῆς προειρημένης χώρας19), mentre più tardi Giuliano aggiunge-
rà, agli alleati “europei” di Dario, poi passati con Pompeo, Celti, Italici e Illiri, quasi a comprendere 
le tre macro-regioni (occidentale, centrale e orientale) d’Europa (τὰ μὲν οὖν μαχιμώτατα τῶν Δαρείῳ 
πρότερον ὑπακουόντων ἐθνῶν ἐν τῇ Καρῶν μοίρᾳ Πομπήιος εἶχεν ἑπόμενα, τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, οἳ 
τὴν Ἀσίαν πολλάκις πόλεμον ἐπάγουσαν ἐτρέψαντο, καὶ τούτων αὐτῶν τοὺς ἀνδρειοτάτους, Ἰταλούς, 
Ἰλλυριούς, Κελτούς20. 

È merito anche delle nuove conquiste della conoscenza geografica,21 e così la contrapposizione 
tra Europa e Asia viene ad assumere un respiro più ampio (si considerino le ispirate, grandiose visioni 
virgiliane dell’ultimo, epico scontro fra i due continenti22) per risolversi nell’aspirazione, tutta romana 

14  VII 185, 1-2 passim (“A questa totale somma dell’esercito di Serse, sono da aggiungere le forze raccolte dall’Europa: […] 
i Greci della Tracia e delle isole adiacenti … i Traci … i Peoni, gli Eordi, i Bottiei, le popolazioni della Calcidica, i Brigi, i 
Pieri, i Macedoni, i Perrebi, gli Eniani, i Dolopi, i Magneti, gli Achei, e quanti abitano lungo la costa della Tracia”).

15  391F3, 5-12 FGH (“Cadmo venne a sapere che Europa regnava in Tracia e così andò verso il continente che stava di fronte. 
E regnava in questa regione Europa, non la figlia di Fenice ma una donna indigena, dalla quale prende il nome di Europa 
tutto il continente rivolto verso Borea”).

16  115F225b, 45-49 FGH (“[I Macedoni] si disinteressano di ciò che hanno e desiderano ciò che non hanno, e questo pur 
possedendo una parte dell’Europa”).

17  I 2, 6 (“Infatti essi mai cercarono di impadronirsi della Sicilia, della Sardegna e dell’Africa, e neppure conoscevano, per 
parlare chiaro, i popoli più bellicosi dell’Europa occidentale”); cfr. con Strabone (I, 1, 3), secondo cui Omero avrebbe 
accennato a queste regioni estreme solo allusivamente, dicendo che sono bagnate dall’Oceano.

18  XIX 105, 4, 5-7 (“Questa era la situazione in Asia, in Grecia e in Macedonia”). 
19  I 2, 4 (“I Macedoni dominarono l’Europa dalle regioni lungo l’Adriatico al Danubio, il che sembrerebbe una porzione del 

tutto insignificante della suddetta regione”).
20  Caesares 20, 24-28 (“Le nazioni più bellicose un tempo al servizio di Dario seguivano Pompeo nelle file dei Carii, mentre 

Pompeo disponeva di altri combattenti venuti d’Europa, che avevano respinto in numerose guerre gli attacchi asiatici, e fra 
questi i migliori di tutti: Italici, Illiri, Celti”).

21  Cfr. corDano 1993: 97ss.; più in generale, sulla storia delle scienze e conoscenze geografiche in Grecia e sulla geografia 
storica del mondo antico, si rimanda almeno a Prontera 1983, corDano 1993, Magnani 2003.

22  quanta per idaeos saeuis effusa Mycenis / tempestas ierit campos, quibus actus uterque / Europae atque Asiae fatis con-
currerit orbis, / audiit et si quem tellus extrema refuso / summouet oceano et si quem extenta plagarum / quattuor in medio 
dirimit plaga solis iniqui (Aen. VII 222-227: “Che grande tempesta, infuriando nella crudele Micene, abbia inondato le 
pianure dell’Ida, quale fato abbia spinto a scontrarsi due mondi, l’Asia e l’Europa, l’ha udito anche chi l’ultima terra divide 
da noi sulle acque dell’Oceano, o chi è separato dalla zona del sole implacabile, estesa nel mezzo di quattro zone”); quae 
causa fuit consurgere in arma / Europamque Asiamque et foedera soluere furto? (Aen. X 90-91: “Quale fu la causa per cui 
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(e poi cristiana), al dominio universale. Dal programmatico proclama di Augusto (Rerum gestarum divi 
Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit...23) ai Fasti di Ovidio (Romanae spa-
tium est urbis et orbis idem24), dalla Historia Augusta (princeps igitur totius orbis Aurelianus pacatis 
oriente[m], Gallis atque u<nd>ique terr[or]i<s> [victo eripe me his invicte malis] Romam iter flexit, 
<ut> de z<en>obia et Tetrico, hoc est de oriente et de occidente, triumphum Romanis oculis exhibe-
ret25) agli ultimi giorni dell’impero (nelle parole di Claudio Claudiano26 e Rutilio namaziano27), Roma 
è investita della “missione” di unificare le due parti del mondo, oriente e occidente, Asia ed Europa. 
un compito a cui non si sottrae nemmeno il nuovo spirito cristiano (così orosio: Latitudo orientis, 
septentrionis copiositas, meridiana diffusio, magnarum insularum largissimae tutissimaeque sedes mei 
iuris et nominis sunt, quia ad Christianos et Romanos Romanus et Christianus accedo28), né la solida 
tradizione giuridica (così Gaio: <omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, 
partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quis>que populus ipse sibi ius constituit, id 
ipsius proprium est uocaturque ius ciuile, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter 
omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi 
quo iure omnes gentes utuntur29).

4.  CONCLUSIONI

Così una parola, ‘Europa’, inseguita e ricercata fra spazio e tempo, può contribuire a ricostruire la Storia 
e al contempo a scriverne eventuali, possibili, futuri scenari. Solo qualche spunto, per un dibattito che 
sarebbe articolatissimo: dove finisce l’Europa? La Turchia, da un punto di vista almeno geografico e 

l’Europa e l’Asia sorsero in armi, e ogni concordia sciolsero?”); in medio classis aeratas, Actia bella, / (…) hinc Augustus 
agens italos in proelia Caesar / cum patribus populoque, penatibus et magnis dis, / stans celsa in puppi, geminas cui tempora 
flammas / laeta uomunt patriumque aperitur uertice sidus. / (…) hinc ope barbarica uariisque Antonius armis, uictor ab 
Aurorae populis et litore rubro, / Aegyptum uirisque orientis et ultima secum / Bactra uehit, sequiturque (nefas) Aegyptia 
coniunx (Aen. VIII 675-688: “In mezzo si potevano vedere la battaglia di Azio e le flotte ornate di bronzo […] Di qui Cesare 
Augusto, che guidava gli Itali in guerra, con i padri, il popolo, i Penati e gli dèi, ritto sull’alta poppa: due fiamme splendono 
sulla fronte fortunata, appare sul capo la paterna stella […] Di là Antonio, con truppe barbariche e armi diverse, vittoriosi sul 
popolo del Levante e del Mar Rosso, porta con sé l’Egitto, e le forze d’oriente, e i lontanissimi Battri; lo segue, con empia 
audacia, la sposa egiziana”). 

23  Res Gestae Divi Augusti, pr. 1-2.
24  II 684 (“Il territorio di Roma coincide con il mondo intero”).
25  Vita Aureliani 32 (“[Aureliano] principe di tutto il mondo si diresse su Roma dopo aver pacificato l’Oriente, le Gallie e tutte 

le terre, per celebrare di fronte agli occhi dei Romani il trionfo su Zenobia e su Tetrico, cioè sull’Oriente e sull’Occidente”).
26  De Consulato Stilichonis III 151-160: haec est in gremium victos quae sola recepit / humanumque genus communi nomine 

fovit / matris, non dominae ritu, civesque vocavit / quos domuit nexu pio longinqua revinxit. / huius pacificis debemus mori-
bus omnes, / quod veluti patriis regionibus utitur hospes; / quod sedem mutare licet; quod cernere Thylen lusus et horrendos 
quondam penetrare recessus; / quod bibimus passim Rhodanum, potamus orontem; / quod cuncti gens una sumus (“Ecco 
colei che sola accolse i vinti nel grembo e strinse a sé il genere umano con l’unico nome di madre, chiamando non come pa-
drona cittadini quanti domò e legando gli estremi con nodo amorevole. Alla sua natura pacifica tutti dobbiamo se lo straniero 
trova dovunque la patria, se è permesso mutare di sede, se è un gioco scorgere Tule e addentrarsi in regioni un tempo temute; 
se qui beviamo nel Rodano, là attingiamo all’Oronte; se tutti siamo un’unica gente”).

27  De reditu suo 63-66: fecisti patriam diversis gentibus unam: / profuit iniustis te dominante capi. / dumque offers victis 
proprii consortia iuris, / urbem fecisti quod prius orbis erat (“Da genti diverse hai fatto una sola patria, e il tuo dominio è 
stato un vantaggio per chi viveva senza leggi; nell’offrire ai vinti l’unità del tuo diritto hai fatto una città di quel che prima 
era il mondo”).

28  Historiarum Adversus Paganos V 2, 3 (“L’ampiezza dell’Oriente, l’abbondanza del Settentrione, la vastità del Meridione, 
le fertilissime e sicurissime sedi delle grandi isole hanno le mie leggi e il mio nome, poiché romano e cristiano giungo tra 
cristiani e romani”, trad. G. Chiarini).

29  inst. I 1, 1-9 (“Tutti i popoli che si governano attraverso leggi e tradizioni ricorrono in parte ad un diritto loro proprio, in 
parte ad un diritto comune a tutte le genti. Infatti quell’insieme di leggi che ciascun popolo ha stabilito per sé è specifico di 
quel popolo e viene chiamato “diritto civile”, essendo come il diritto proprio della comunità di quei cittadini. Invece quel 
diritto che la ragione naturale ha posto alla base di tutte le comunità umane è seguito indifferentemente presso tutti i popoli 
ed è chiamato “diritto delle genti”, in quanto a questo diritto ognuno fa riferimento”).
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culturale, è o no un Paese europeo?30 Poiché i concetti sono espressi da parole, e le parole hanno un va-
lore anche dovuto alla loro storia e usi, definizioni diverse (nel tempo e nello spazio) implicano i diversi 
percorsi del nostro essere di ieri, di oggi e di domani.
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EUROPE ACROSS TIME AND SPACE. 
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE NAME 

AND THE DIFFERENT INTERPRETATIONS OF ITS RELATED GEO-POLITICAL CONCEPT.

Summary

Reading the ancient myth of Europe also in the light of the linguistic data reveals the existence of a general cultural 
Eurasian background: the √ ‘rb/‘br, which origins, at the same time, the terms ‘Euro(pe)’, ירבע (‘ivri) and يبرع 
(‘arab), is offered as a paradigmatic example of a term which has moved into the folds of History, gradually giving 
shape to new ways of understanding the reality that from time to time it designated: from the eminently Balkanic 
conception of the ancient Greeks to the modern debate of the “Christian Club”. So the history of the name of ‘Eu-
rope’ and of the different interpretations of its related geo-political idea becomes emblematic of the significance 
of the processes and dynamics of contact and development of “Languages and Cultures across Time and Space”
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Марија ВучКоВић

теОРиЈА СликОВНиХ шеМА и СеМАНтички РАзВОЈ 
ПРАСлОВеНСкОГ ГНезДА *gъb-1

У ра ду се ана ли зи ра ју про то ти пич но зна че ње пра сло вен ског гне зда *gъb- ‘са ви ја ти (се)’ и ње го ве екс тен-
зи је ‘(по)кре та ти се’, ‘на го во ри ти; при мо ра ти, при си ли ти’ и ‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’. Као те о риј ска 
осно ва ис тра жи ва ња ко ри шће на је ког ни тив но лин гви стич ка те о ри ја сли ков них ше ма. Ис пи ти ва ње је по ка-
за ло да се при мар но зна че ње псл. гне зда *gъb- за сни ва на сли ков ној ше ми при си ле. Зна че ње ‘(по)кре та ти 
се’ пред ста вља сло же ну ше мат ску струк ту ру ко ју чи не ше ме при си ле и по на вља ња. Се ман тич ка ре а ли за-
ци ја ‘на го во ри ти; при мо ра ти, при си ли ти’ об ја шња ва се као ре зул тат ме та фо рич ког про јек то ва ња обра за ца 
пре по зна тљи вих у де ло ва њу фи зич ких си ла и са др жа них у при мар ном зна че њу ‘са ви ја ти (се)’ на со ци јал ни 
и пси хо ло шки до мен. Зна че ње ‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’ је мо гло на ста ти у си ту а ци ја ма у ко ји ма је 
де ло ва ње си ла иза зи ва ло де струк тив не про ме не ен ти те та. За ту ма че ње овог зна че ња бит не су та ко ђе ко ре-
ла ци је ‘прав’ и ‘го ре’ од но сно ‘са ви јен’ и ‘до ле’. Сто га су у раз ма тра ње та ко ђе укљу че не сли ков не ше ме 
прав и го ре – до ле и њи хо ве ак си о ло шке ка рак те ри сти ке.

Кључ не ре чи: пра сло вен ско гне здо *gъb-, исто риј ска се ман ти ка, сли ков не ше ме: присилa, понављањe, прав 
и го ре – до ле, ак си о ло шке ка рак те ри сти ке сли ков них ше ма, ме та фо ра, ме то ни ми ја.

1.  уВОД

Пра сло вен ско гне здо чи ју око сни цу чи не пр вен стве но гла го ли *gъ(b)nǫti ‘са ви ја ти (се)’, 
*gyba ti (sę) ‘са ви ја ти; по кре та ти се’, *gy(b)nǫti ‘ги ну ти; про па да ти; не ста ја ти’ и *gu bi ti ‘уни шта-
ва ти; гу би ти’ у тој ме ри је зна чењ ски хе те ро ге но да се ети мо ло зи ду го ни су сла га ли око то га да 
ли по сто ји са мо јед на (исти на, се ман тич ки вр ло раз у ђе на) ети мо ло шка по ро ди ца *gъb- или су 
по сре ди два хо мо ним на ко ре на за ко ја се не мо же на ћи за јед нич ки зна чењ ски са др жа лац.2 Оту да 
ис пи ти ва ње се ман тич ке струк ту ре да тог гне зда, ко јим се раз от кри ва ка ко су раз ли чи та зна че ња 
по ве за на и ко је има за циљ ре кон струк ци ју мо гу ћих пу те ва се ман тич ког раз во ја, ни је са мо се би 
свр ха већ се њи ме та ко ђе при ба вља ју ва жни ар гу мен ти у ко рист пр ве од две ју по ме ну тих те за — 
оне о је дин стве ном псл. гне зду *gъb-.

Овај при лог пред ста вља на ста вак ис тра жи ва ња за по че тог у ра ду Вуч ко вић 2011a у ко ме 
је зна чењ ско устрој ство по ме ну те по ро ди це ре чи раз ма тра но са ста но ви шта ког ни тив но лин гви-
стич ке те о ри је про то ти па. Овом при ли ком би ће ана ли зи ра но про то ти пич но зна че ње ‘са ви ја ти 
(се)’ и не ке од ње го вих број них екс тен зи ја: ‘(по)кре та ти се’, ‘на го во ри ти, при во ле ти не ко га на 
не што; при мо ра ти, при си ли ти’ и ‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’, при че му ће ис пи ти ва ње би ти 
ба зи ра но на те о ри ји сли ков них ше ма раз ви је ној у окви ру ког ни тив не лин гви сти ке.

2.  СликОВНе шеМе

Под сли ков ним ше ма ма се, украт ко ре че но, под ра зу ме ва сра змер но ма ли бр ој прет пој мов-
них мен тал них обра за ца ко ји су пр о из и шли из чо ве ко ве ин тер ак ци је са све том3 и ко ји чи не ба зу 

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника 
српског језика (№ 178007), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

2  За са же ти пре глед ре ле вант не ети мо ло шке ли те ра ту ре уп. ESJS 4: 213 s.v. gybnǫti, 12: 704–705 s.v. prěgъnǫti.
3  Та ин тер ак ци ја се оства ру је по сред ством пер цеп ци је, те ле сних по кре та и ру ко ва ња пред ме ти ма. Сто га тре ба на гла-

си ти да сли ков не ше ме ни су ис кљу чи во ви зу ел ног ка рак те ра већ укљу чу ју и дру ге пер цеп тив но-ки не сте тич ке мо да-
ли те те, као што су, на при мер, до дир, слух и по крет (Johnson 1987: 24–25, Man dler 2004: 79, Po po va 2005).
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це ло куп ног пој мов ног си сте ма (Johnson 1987). Пре ма те о ри ји сли ко вих ше ма ко ју је раз ра дио М. 
Џон сон, пер цеп тив не и мо то рич ке ин тер ак ци је ге не ри шу по на вља ју ће обра сце ко ји да ју ко хе рен-
ци ју и устрој ство ис ку ству та ко што по ве зу ју раз ли чи те ње го ве ви до ве ко ји ис по ља ва ју слич ну 
струк ту ру (Johnson 1987: XIV, 2). Оне се са сто је из не ко ли ко основ них еле ме на та ко ји фор ми ра ју 
це ло ви ту (ге шталт) и флек си бил ну струк ту ру по мо ћу ко је се орга ни зу је нео гра ни че но мно штво 
опа жа ја, сли ка и до га ђа ја (Johnson 1987: 28–30, 41). Сли ков не ше ме и њи хо ве ме та фо рич ке екс-
тен зи је чи не осно ву (је зич ког) зна че ња и ра су ђи ва ња, јер се обра сци из до ме на фи зич ког ис ку-
ства струк ту ри ра ног сли ков ним ше ма ма ко ри сте за устро ја ва ње раз ли чи тих ап стракт них пој мо ва 
(Johnson 1987: XIV–XV).4

У да љој раз ра ди овог кон цеп та па жњу су при ву кле ак си о ло шке ка рак те ри сти ке сли ков них 
ше ма (Kr zes zow ski 1993). По зи тив не и не га тив не вред но сти уте ме ље не су у те ле сном ис ку ству из 
ко га је да та ше ма из ве де на и има ју кључ ну уло гу у пр о це си ма ме та фо ри за ци је при сут ним у на стан-
ку ап стракт них пој мо ва за сно ва них на тим ше ма ма (Kr zes zow ski 1993: 310). Од струк ту ре сли ков-
не ше ме за ви си да ли ће њо ме би ти об у хва ће на оба по ла ри те та, уп., на при мер, ше ме го ре – до ле, 
цен тар – пе ри фе ри ја, це ли на – део, чи ји су пр ви еле мен ти обич но по зи тив но вред но ва ни, а дру ги 
не га тив но, или ће се пак за сли ков ну ше му ве зи ва ти по зи ти ван пол па ра ме тра, а не га ти ван за ње-
ну су прот ност, уп. нпр. ше ме рав но те же, ве зе, пра вог (Ci en ki 1997: 5). А. Ћен ки ис ти че, ме ђу тим, 
да ово при пи си ва ње плус-ми нус па ра ме та ра има ка рак тер тен ден ци је, а не ап со лут ног прин ци па, 
бу ду ћи да се у не ким кон тек сти ма ове вред но сти мо гу пре о кре ну ти (Ci en ki l.c., уп. и Kr zes zow ski 
1993: 314). По ред то га, по ста вља се пи та ње да ли је до мен вред но сти уте ме љен на чи сто со мат ским 
осно ва ма или се у об зир мо ра ју узе ти и ње го ви кул тур ни из во ри (Барт мињ ски 2011: 90–92).

3.  зНАчEњE ‘САВиЈАти (CE)’

Ова се ман тич ка ре а ли за ци ја по раз ли чи тим по ка за те љи ма има ста тус про то ти пич не у ети-
мо ло шком гне зду *gъb- (о то ме де таљ но Вуч ко вић 2011a). У пи та њу је кон крет но зна че ње ко је 
упу ћу је на фи зич ку рад њу и ко је има ши рок оп сег при ме не у сфе ри те ле сних по кре та (1), ма ни-
пу ла ци је пред ме ти ма (2), као и у до ме ну по ја ва из чо ве ко вог окру же ња (3), што све укуп но све до-
чи о чвр стој уте ме ље но сти да тог зна че ња у не по сред ном чо ве ко вом ис ку ству.

(1а) с.-х. сàгнути ce ‘са ви ти се, при гну ти се к зе мљи’: Он се са же и узе у ру ку јед ну ка ме-
ни цу Л. Ла за ре вић (PMC)
(1б) рус. пе ре ги ба ть, пе рег ну ть ‘са ви ја ти; наг ну ти, при кла ња ти’, -ся pass., refl.: Перегнись-ка 
ухом ко мне, я что ска жу! (Да ль)
(2а) с.-х. прùгињат ‘пре ги ба ти’: Ако бу деш не пре ста но та ко при ги њат књи гу, бр зо ћеш је 
рас па рат Ду бров ник (Бо ја нић / Три ву нац 2002: 312)
(2б) рус. пе ре ги ба ть, пе рег ну ть ‘са ви ја ти; наг ну ти, при кла ња ти’: Пе рег ни лист над вое, 
по по лам (Да ль)
(3а) с.-х. при ги ба ти ce ‘са ви ја ти се’: Ко ли ко је клас пу ни ји жи та... то ли ко се већ ма по ви ја 
и г зе мљи при ги ба M. Див ко вић (RJA s.v. pregíbati)
(3б) рус. на ги ба ть / на ги на ть, наг ну ть ‘са ви ја ти не што у об ли ку лу ка, јед ним кра јем на до-
ле; на ги ба ти ка не че му’: Ве тром на ги ба ет де ре вья (Да ль)

Под овим зна че њем се под ра зу ме ва не са мо тран сфор ма ци ја об ли ка не ког ен ти те та већ и 
про ме на ње го вог по ло жа ја (4).5

4  О ем пи риј ским до ка зи ма из пси хо лин гви сти ке, ког ни тив не и раз вој не пси хо ло ги је ко ји го во ре у при лог пси хо ло шкој 
ре ал но сти сли ков них ше ма в. Gibbs / Col ston 2006, о на стан ку сли ков них ше ма и њи хо вој уло зи у ра ном кон цеп ту-
ал ном раз во ју в. Man dler 2004. За би бли о граф ске по дат ке о нај зна чај ни јим ра до ви ма из раз ли чи тих ди сци пли на у 
окви ру лин гви сти ке и ван ње у ко ји ма се ко ри стио и да ље раз ра ђи вао кон цепт сли ков них ше ма в. Ham pe 2005: 4, 
Johnson 2005: 27.

5  На ову ди стинк ци ју ука зу је и RJA 3: 131 s.v. gíbati: „či ni ti da ńešto (obje kat) što ni je ni po što tvr do ili ni je po sve tvr do, 
pro mi je ni ob lik ta ki jem na či nom, da, ako je pra vo, po sta ne kri vo (u pra vom smi slu); mo že se mi sli ti da obje kat i ne mi je ńa 
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(4а) с.-х. нàгнути ‘до ве сти, по ста ви ти у кос по ло жај, ис ко си ти, на кри ви ти, на кре ну ти’: 
Наг ни кр чаг свој, да се на пи јем Ђ. Да ни чић (RJA)
(4б) рус. на ги ба ть / на ги на ть, наг ну ть ‘са ви ја ти не што у об ли ку лу ка, јед ним кра јем на-
до ле; на ги ба ти ка не че му’: Наг ни са мо вар, на дне есть во да (Да ль)

За оба мо да ли те та фи зич ке рад ње за јед нич ко је то да је опи са на про ме на рe зул тат де ло ва ња 
не ке си ле, што омо гу ћа ва да се да то зна че ње са гле да као је зич ка ре а ли за ци ја сли ков не ше ме си ле.

У ве зи са на стан ком ове сли ков не ше ме Џон сон ис ти че да нас ис ку ства по ве за на са де ло ва-
њем спољ них и уну тра шњих си ла пра те од ро ђе ња (па и ра ни је) и да се де те то ком раз во ја стал но 
упо зна је са но вим на чи ни ма ис по ља ва ња си ле: кроз спо зна ју да и са мо мо же би ти њен из вор, су о-
ча ва њем са пре пре ка ма и са ре ак ци ја ма дру гих љу ди, при ме ном ору ђа, от кри ва њем да се на дру ге 
не мо ра де ло ва ти са мо фи зич ки, већ и убе ђи ва њем, на го во ром, итд. (Johnson 1987: 13–14). У свим 
тим раз ли чи тим ви до ви ма ин тер ак ци ја за сно ва них на при ме ни си ле ипак се уоча ва ју не ка за јед-
нич ка обе леж ја: си ла се увек до жи вља ва кроз ин тер ак ци ју, по сред ством ње ног ути ца ја на нас или 
објек те из на шег опа жај ног по ља;6 има век тор ски ква ли тет, тј. усмер ност; че сто за по сле ди цу има 
кре та ње пред ме та у не ком прав цу, та ко да се мо же од ре ди ти пу та ња кре та ња; има из вор, а че сто 
и циљ; раз ли чи тог је ин тен зи те та; има ка у зал ну струк ту ру (Johnson 1987: 42–44).7 По ред ових оп-
штих свој ста ва, Џон сон из два ја не ко ли ко кон крет них сли ков них ше ма си ле ко је сма тра нај ва жни-
јим за на ше ис ку ство, раз вој зна че ња и обра за ца за кљу чи ва ња. То су при си ла (com pul sion), бло-
ки ра ње (bloc ka ge), кон тра си ла (co un ter for ce), скре та ње (di ver sion), укла ња ње пре пре ке (re mo val 
of re stra int), спо соб ност за де ло ва ње (ena ble ment) и при вла че ње (at trac tion) (Johnson 1987: 45–48). 

Опи са не струк ту ре про из и шле из фи зич ког ис ку ства има ју бит ну уло гу у струк ту ри ра њу 
је зич ког зна че ња, што Џон сон илу стру је при ме ром се ман ти ке мо дал них гла го ла: must се при-
ме њу је у си ту а ци ји ка да не ка си ла при си ља ва су бје кат на не што, те му та ко од го ва ра сли ков на 
ше ма при си ле, may под ра зу ме ва од су ство спо ља шњих или уну тра шњих смет њи или при ну да, па 
се ба зи ра на ше ми укла ња ња пре пре ка, док can при мар но озна ча ва по тен ци јал, спо соб ност за де-
ло ва ње за шта та ко ђе по сто ји од го ва ра ју ћа ше ма (Johnson 1987: 48–53). 

У ве зи са лек сич ким зна че њем ‘са ви ја ти (се)’ ре ле вант на је ше мат ска струк ту ра при си ле 
ко ју чи не сле де ћи еле мен ти: си ла до ла зи од не куд, има од ре ђе ни ин тен зи тет и кре ће се у не ком 
прав цу, у ин тер ак ци ји са не ким објек том иза зи ва ње го во кре та ње у истом прав цу, а у не ким слу-
ча је ви ма по сто ји и циљ ка ко ме је кре та ње усме ре но, в. сли ку 1 (Johnson 1987: 45, 62).

F1 ————————→ □ – – – – – – – – – →
Сл. 1 (Johnson 1987: 45)

Да би се прецизније представило поменуто значење, у описану шему је потребно укључити 
додатне елементе попут специфичне трансформације облика и(ли) положаја објекта на који сила 
делује (в. слике 2 и 3). 

ob lik ne go sa mo na čin ka ko sto ji (ako je sta jao is prav no da se sta vi kri vo, ko so)“. О то ме да су у пи та њу раз ли чи те по ја ве 
ко је се мо гу на је зич ком пла ну из јед на чи ти го во ри и то да лек се ме крив и кос функ ци о ни шу као де ли мич ни си но ни-
ми, уп. крûв ‘ко ји сто ји ко со, ис ко шен’ (РСА), де таљ ни је в. Яку шки на 2002: 165, уп. и Тол стая 2008: 278 ко ја раз ма тра 
ру ске екви ва лен те на ве де них при де ва. Су прот но то ме, за енгл. stra ight ‘прав’ ко јим се ре фе ри ше ка ко на об лик та ко 
и на ори јен та ци ју не ког ен ти те та в. Ci en ki 1998b: 109.

6  Gärdenfors 2007: 188–189 ус по ста вља раз ли ку из ме ђу пер спек ти ве пр вог ли ца, ка да си ле де лу ју ди рект но на нас, и 
пер спек ти ве тре ћег ли ца, ка да си ле де лу ју на да љи ну, на не ки спољ ни обје кат, та ко да их не до жи вља ва мо ди рект но 
већ њихово деловање уста но вља ва мо опа жа њем. Аутор за сту па те зу да је пр ва пер спек ти ва ког ни тив но ба зич ни ја 
јер се на њој те ме љи на ше раз у ме ва ње пер спек ти ве тре ћег ли ца. Ука зу је та ко ђе и на по сто ја ње пер спек ти ве дру гог 
ли ца, при сут не у ем па ти ји и за јед нич кој па жњи, ка да се су бје кат „ста вља у ту ђу ко жу“.

7  Пер цеп тив но-ки не сте тич ки мо да ли те ти ко ји су бит ни у ис ку ству де ло ва ња си ла је су, пре све га, хап тич ки, ве сти бу-
лар ни и ки не сте тич ки (Evans / Green 2006: 202–203).
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Сл. 2                                                                  Сл. 3

Пој мов ним струк ту ра ма ко је се ти чу ин тер ак ци ја за сно ва них на при ме ни си ле, у је зи ку и 
дру гим ког ни тив ним сфе ра ма, ба вио се и Л. Тал ми (Talmy 2000: 409–470). Ње гов мо дел ди на ми ке 
си ле (for ce dyna mics) та ко ђе опе ри ше ра зним па ра ме три ма, а за раз ма тра но лек сич ко зна че ње од 
зна ча ја су сле де ћи: у ти пич ном слу ча ју, по сто је две си ле са раз ли чи тим уло га ма (она ко ја де лу је — 
ан та го нист и она на ко ју се де лу је — аго нист), уза јам но су прот ста вље не по тен ден ци ји да де лу ју 
или ми ру ју, при че му је јед на ја ча од дру ге; у из ве сним слу ча је ви ма обе си ле мо гу би ти у окви ру 
истог ен ти те та (Talmy 2000: 462–466). Зна че ње ‘са ви ја ти (се)’ под ра зу ме ва ло би су прот ста вља ње 
сла би јег аго ни ста ко ји те жи ми ро ва њу и ја чег ан та го ни ста са тен ден ци јом да де лу је, а при ме ри (1а) 
и (3а) илу стру ју си ту а ци је у ко ји ма аго нист и ан та го нист де лу ју уну тар јед ног ен ти те та.

4.  зНА че ње ‘(ПО)кРе тА ти CE, Ми цА ти CE’

У ра ду Вуч ко вић 2011а је из не та те за да је ово зна че ње про ис те кло из по на вља ња ак тив но-
сти са ви ја ња услед че га је ди на мич ка ком по нен та у тој ме ри по ста ла на гла ше на да је до ве ла до 
ре а ли за ци је на њој уте ме ље ног но вог зна че ња. Да то ту ма ча ње на ла зи пот по ру у се ман тич кој ка-
те го ри ји гла го ла за ко ји се раз ма тра но зна че ње при мар но ве зу је, а то је псл. ите ра тив *gyba ti (sę).

                         
 Сл. 4                                                                      Сл. 5

Зна че ње ‘(по)кре та ти ce, ми ца ти ce’ пред ста вља, да кле, сло же ну ше мат ску струк ту ру8 са-
чи ње ну од две ју ба зич них сли ков них ше ма, јед на је већ по ми ња на ше ма при си ле, ре ле вант на за 
зна че ње ‘са ви ја ти (се)’, а дру га је ше ма по на вља ња (ite ra tion),9 уп. сли ке 4 и 5.

У по је ди ним ре а ли за ци ја ма кон ти ну а на та псл. *gyba ti (sę) раз ма тра но из ве де но зна че ње чу ва 
ви дљи ве тра го ве по ла зног, уп. при мер (5) у ко ме се ман тич ки са др жај с.-х. гла го ла гúба ти ce вр ло 
ја сно од ра жа ва ше мат ске обра сце на стан ка се кун дар ног зна че ња пред ста вље не сли ка ма 4 и 5.

8  Де таљ ни је о струк ту ра ма овог ти па уп. Ci en ki 1997: 7–9, Kim mel 2005: 289–295.
9  На во ди је Johnson 1987: 126, али је не раз ра ђу је. 
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(5) с.-х. гúба ти ce ‘њи ха ти се, љу ља ти се, кла ти ти се; кре та ти се ва ло ви то, та мо-ова мо’: 
Сви ра чи за сви ра ју не ка ку пе сму... Пу па вац се ги ба у сев да ху М. Гли шић, Ла ђа се ги ба ла 
не жно као ко лев ка J. Ду чић (РСА)

На ве де но зна че ње с.-х. гла го ла сво ди се на ‘по кре та ти се та мо-амо’, тј. њи ме се упу ћу је на 
спе ци фи чан на чин кре та ња, ко ји се са сто ји од ви ше крат них по кре та са ви ја ња или ко ји, у нај ма њу 
ру ку, ни је пра во ли ниј ски (тј. ко ји је ‘ва ло вит’).10 
Зна че ње ‘(по)кре та ти се, ми ца ти се’ ја вља се, ме ђу тим, и у упо тре ба ма у ко ји ма ве за са при мар-
ним зна че њем ‘са ви ја ти (се)’ ви ше ни је ја сно уоч љи ва, в. при мер (6). 

(6) с.-х. гúба ти ce ‘кре та ти се, ићи; пу то ва ти’: Због рђа вих пу то ва и свет се не ги ба ше то-
ли ко као да нас-да ни Шап ча нин (РСА) 

При мер (6) по ка зу је да се овај гла гол мо же упо тре би ти и за озна ча ва ње кре та ња уоп ште, 
кре та ња ко је ни је на не ки по се бан на чин мар ки ра но. У про це су ге не ра ли за ци је зна че ња, од ра-
же ном у при ме ри ма (5) и (6), до шло је до не у тра ли са ња се ман тич ких ком по не на та ‘та мо-амо’ и 
‘ва ло ви то’ ко је су пред ста вља ле ве зу са по ла зним зна че њем ‘са ви ја ти (се)’. 

Раз ма тра на зна че ња при сут на су и у балт ском ма те ри ја лу, уп. лет. gubt ‘спу шта ти се; са ги ба ти 
се на до ле’11 (ЭС СЯ 7: 188, SP 8: 320, То по ров 2: 322), gũbâtiês ‘оти ћи ти хо, нео па же но’ (Smoczyński 
2007: 161–162), gubât ‘ићи по гу рен(о)’, gubâtiês ‘id.’ (ЭС СЯ 7: 165), gũbât ‘id., те шко, тро мо ићи’ (ЭС-
СЯ 7: 217, Fra en kel 1: 140) и стпрус. gu bas ‘ge gan gen, по шед ший’, gubsche ‘geh hi er her’ (То по ров 2: 
321, 323). Ле тон ске по твр де по себ но упе ча тљи во све до че о по ве за но сти се ман тич ких ре а ли за ци ја ‘са-
ви ја ти (се)’ и ‘кре та ти се’ у бал то-сло вен ском гне зду *gub-. По то ње зна че ње је при ву кло па жњу В. Н. 
То по ро ва ко ји је, по ре де ћи балт ску и сло вен ску гра ђу, из нео прет по став ку, са гла сну са се ман тич ком 
ана ли зом с.-х. гúба ти ce, да се оно из вор но од но си ло на по се бан, не не у тра лан вид кре та ња.12 

У својству семантичких паралела мо гу се на ве сти с.-х. ди јал. вȅгав ‘крив, ис кри вљен’ из 
Озља и слн. véga ti (se) ‘кла ти ти се, љу ља ти се, на ги ња ти се у стра ну’ од ие. *еg- ‘ви ти, са ви ја ти, 
пре ги ба ти; уги ба ти се, ко ле ба ти се’ (Boryś 1989: 21–22), као и ие. *leng- ‘са ви ја ти се, њи ха ти (се), 
љу ља ти (се)’ (Po korny 1: 676, EIEC 62 s.v. bend).

5.  зНАчењА ‘НАГОВОРити, ПРиВОлети НекОГА НА НештО’,  
     ‘ПРиМОРАти, ПРиСилити’

Већ је по ме ну то да се ва жност сли ков них ше ма са сто ји у то ме што оне пред ста вља ју струк-
ту ре сен зо-мо тор ног ис ку ства ко је, по сред ством ме та фо ре, мо гу би ти ис ко ри шће не за устро ја ва-
ње до ме на ап стракт не кон цеп ту а ли за ци је (Johnson 2005: 23).
Са да ће де таљ ни је би ти раз мо тре на се ман ти ка кон ти ну а на та псл. гла го ла *nagъbnǫti (sę) (8), 
*nagyba ti (sę) (9) и *obgъbnǫti (sę) (10), *obgyba ti (sę) (11) ко је, по ред основ не се ман тич ке ре а-
ли за ци је ‘са ви ти (се), на кре ну ти (се), на кри ви ти (се)’, у по је ди ним је зи ци ма има ју и се кун дар на 
зна че ња ‘на го во ри ти, при во ле ти не ко га на не што’, ‘при мо ра ти, при си ли ти’.

(8а) с.-х. нàгнути ‘при си ли ти, при мо ра ти; при во ле ти’: Ако је тко уз ва три ште гр лат пје вач, 
он да га мла ђа ри ја наг не да пје ва С. Тро ја но вић (РСА) 
(8б) слн. nágniti ‘наг ну ти, на кре ну ти’, ‘по кре ну ти, на ве сти не ко га на не што’ 

10  За дру ге сло вен ске по твр де чија значења садрже поменуте семантичке компоненте уп. ка шуп. ǵiblëc są ‘њи ха ти се, 
љу ља ти се’, длуж. gi baty ‘не спре тан (ход)’, глуж. zhi bać, zhibnyć ‘рас кли ма ти, ола ба ви ти (кре та њем, по ме ра њем)’ 
(Schu ster-Šewc 1: 279 s.v. hi bać (so), 4: 1750 s.v. zhi ba dło).

11  Ово се зна че ње мо же ин тер пре ти ра ти као си ла зно кре та ње, кре та ње на до ле.
12  „Ли шь ги по те ти че ски мо жно выс ка за ть мне ние (…), что балт. *gub-, точ нее, прусск. и слав. при ме ры, обо зна ча ли не-

кий осо бый вид дви же ния (не-не й тра ль ный). Как эта не-не й тра ль но сть ре а ли зо ва ла сь кон крет но, ска за ть труд но. Ре чь 
мо гла ит ти о дви же нии по кри вой (а не пря мой), вниз (а не по го ри зон та ль ной по верх но сти), осо бым обра зом или с 
осо бы ми це ля ми и т. п. Су щ е ствен но, что бо ль шин ство этих спе ци фи че ских ню ан сов дви же ния мо гут так или ина че 
отра жа ть ся в позд них про дол же ни ях ука зан но го и.-евр. кор ня“ (То по ров 2: 323 s.v. gu bas, спа ци о ни ра но у из во ру).
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(8в) буг. на гъ на ‘наг ну ти све на јед ну стра ну’, ‘наг ну ти мно го, при лич но’, прен., разг. ‘при-
си ли ти, при мо ра ти’
(8г) стчеш. nahnúti ‘наг ну ти, са ви ти’, ‘при мо ра ти’, nahnúti sě ‘наг ну ти се, са ви ти се’, ‘по-
ко ри ти се’
(8д) рус. нагнýть ‘наг ну ти, са ви ти’, ди јал. ‘при си ли ти, при мо ра ти’ 
(8ђ) укр. нагнýти ‘наг ну ти, на кре ну ти’, ‘по ко ри ти, пот чи ни ти’ (ЭС СЯ 22: 69–70)
(9а) с.-х. нагúба ти фиг. ‘под сти ца ти, на во ди ти (ко га на што)’: Искре на же ља… на ги бље 
нас, да… илир ској је ди но сти про тив на мје се цах име на из на ше га оп ће-илир ско га књи жев-
но га је зи ка са свим из ба ци мо А. Ба рац, нагúба ти се фиг. ‘при ста ја ти (на што), при кла ња ти 
се (че му), при во ле ва ти се’ (РСА) 
(9б) рус. на гиб áть ‘на ги ња ти, са ви ја ти’, ди јал. ‘при си ља ва ти, при мо ра ва ти’ (ЭС СЯ 22: 76)
(10а) стчеш. оhnúti ‘са гну ти, са ви ти’, ‘на го во ри ти, при во ле ти не ко га на не што’ 
(10б) чеш. oh no u ti ‘са гну ти’, ‘при во ле ти не ко га на не што’ (ЭС СЯ 27: 50)
(11) чеш. ohýba ti ‘са ви ја ти’, ‘пот чи ња ва ти, по ко ра ва ти’, ‘при до би ја ти за не што’ (ЭС СЯ 27: 58) 

Да је по сре ди ре гу ла ран се ман тич ки раз вој, по твр ђу ју сле де ће се ман тич ких па ра ле ла: стпољ. 
kł o nić ‘на ги ба ти, са ги ба ти’, ‘уве ра ва ти, на го ва ра ти’ (Ci en ki 1998a: 299), нем. be u gen ‘etw., sich nach 
un ten bi e gen, krumm mac hen’, ‘jmdn. zwin gen, in etw. nac hzu ge ben’, sich be u gen ‘sich bi e gen, ne i gen’, 
‘nac hge ben, sich fügen’ (http://www .dwds.de/ ?qu=beugen ) ,13 енгл. bend tr. ‘to force (an obje ct, especial-
ly a lon g or thin  o ne) from a straight fo rm into a  c urved or an gular  one,  or  from a curved or  a ngular 
form into some diff erent form ’,  ‘to c ause to  s ubmit or yield’, intr. ‘to beco me curv ed, crooked, or bent’, 
‘to yield or submit; give in’ ( ht tp://dictionary.refe rence. co m/browse/b en d), фр. pli e r ‘ courber,  flé chir une 
chose flexible; se courber’, ‘se soumettre, s’incliner, obéir’ (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
definition/plier/), стинд. námati ‘bends, bows, submits oneself’ < пие. *nem- ‘bend’ (EIEC 63 s.v. bend), 
тур. eğilmek ‘сагнути се, савити се, погнути се’, ‘повиновати се, потчинити се’ (TSS). 

Тре ба ука за ти на то да су се, ка да су у пи та њу сло вен ски је зи ци, раз ма тра на зна че ња ‘на го-
во ри ти’ и ‘при мо ра ти’ мо гла на сло ни ти још и на зна че ње ‘по кре та ти’, уп. с.-х. по крéну ти ‘да ти 
под сти цај не ко ме за не што, скло ни ти га на не што; на ве сти, под ста ћи’ (РМС).

Ова кав се раз вој зна че ња за сни ва на ме та фо рич ком про јек то ва њу обра за ца пре по зна тљи-
вих у де ло ва њу фи зич ких си ла и са др жа них у при мар ном зна че њу ‘са ви ја ти (се)’ пр вен стве но на 
со ци јал ни до мен ин тер су бјек тив них од но са, али и на пси хо ло шку, ин тра су бјек тив ну сфе ру.14 При 
то ме се са др жај се кун дар них зна че ња ор га ни зу је око истих оних еле ме на та и ре ла ци ја ме ђу њи ма 
ко ји су уста но вље ни и за основ но зна че ње. По сре ди је, да кле, су прот ста вља ње два ју ен ти те та, 
ко ји су у овом слу ча ју обич но из ка те го ри је жи во (+), при че му је онај на ко ји се ути че сла би ји, 
док је онај ко ји на ње га ути че ја чи и сто га успе ва да усме ри ње го ву во љу и ак тив ност у же ље ном 
прав цу. При мер (9а), на ве ден уз с.-х. нагúба ти, по ка зу је да се та ко ђе про јек ту је обра зац су прот-
ста вља ња раз ли чи тих си ла уну тар истог ен ти те та, с об зи ром на то да ан та го нист не пред ста вља 
си лу чи ји је из вор спо ља, у дру гом ен ти те ту, већ се ја вља у ви ду уну тра шњег по ри ва. Бу ду ћи да 
је опи са но де ло ва ње ин тен ци о нал но, ова зна чењ ска кон фи гу ра ци ја укљу чу је и свр ху, циљ ко ји је 
у де фи ни ци ји ис ка зан до пу ном ‘на не што’. Ка на ли са ње не чи је во ље и по сту па ња из јед на ча ва се, 
да кле, са тран сфор ма ци јом об ли ка и по ло жа ја фи зич ког пред ме та. Та ко ђе на ин тра су бјек тив ном 

13  Аутори прасловенског речника изнели су претпоставку да је значење стчеш. оhnúti ‘наговорити, приволети некога 
на нешто’ (10a) могло бити последица калкирања немачког глагола beugen (ЭССЯ 27: 51), али наведене потврде 
сведоче о томе да је та хипотеза мало вероватна и да је пре у питању унутрашњи значењски развој, заснован на 
регуларном семантичком моделу који је остварен у многим другим језицима. 

14  Тал ми та ко ђе раз ма тра ка ко се мо дел ди на ми ке си ле из до ме на фи зич ких ин тер ак ци ја ме та фо рич ком ана ло ги јом 
про ши ру је на обла сти пси хо ди на ми ке и со ци о ди на ми ке (Talmy 2000: 430–440). Ту екс тен зи ју у до мен со ци јал них 
ин тер ак ци ја опи су је на сле де ћи на чин: „A ba sic me tap ho ric ana logy is at work he re that is se e mingly bu ilt in to se man tic 
or ga ni za tion. The ba se of the me tap hor is one ob ject’s di rect im po si tion of physi cal for ce on anot her ob ject to ward the lat ter’s 
ma ni fe sting a par ti cu lar ac tion. Con cep tu a li zed as ana lo go us to this is one sen ti ent en tity’s pro duc tion of sti mu li, in clu ding 
com mu ni ca tion, that is per ce i ved by anot her sen ti ent en tity and in ter pre ted as re a son for vo li ti o nally per for ming a par ti cu lar 
ac tion“ (Talmy 2000: 438).

file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU/Original/ 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plier/
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пла ну мо гу де ло ва ти раз ли чи те пси хо ло шке си ле, при че му оне ко је се по ка жу као ја че усме ра-
ва ју на шу во љу и ак тив но сти у од ре ђе ном прав цу. Си ле ко је су ак тив не у со ци јал ном и пси хо ло-
шком до ме ну ни су ви ше ис кљу чи во и до ми нант но фи зич ке, та ко ‘на го ва ра ти’ ука зу је на вер бал но 
де ло ва ње, али им је и по ред то га ја чи на ва жно обе леж је. Зна че ња ‘на го во ри ти, при во ле ти не ко га 
на не што’ и ‘при мо ра ти, при си ли ти’ раз ли ку ју се упра во по ин тен зи те ту си ле ко ја се при ме њу је 
у си ту а ци ји на ко ју ре фе ри шу. Мо же се за кљу чи ти да на ве де на се кун дар на зна че ња и основ но 
‘са ви ја ти (се)’ при па да ју раз ли чи тим до ме ни ма, али да де ле исту струк ту ру ко ја је од ре ђе на сли-
ков ном ше мом при си ле.

6.  зНAчEњA ‘ГиНути’, ‘ПРОПАДАти’, ‘НECтAJAти’

Са гле да ва ње ге не зе овог зна че ња у кон тек сту сли ков не ше ме при си ле упу ћу је на си ту а ци је 
у ко ји ма је де ло ва ње си ла то ли ко ра зор но да иза зи ва де струк тив не про ме не ен ти те та ко ји им је из-
ло жен. Нај ра ши ре ни је ту ма че ње на стан ка овог зна че ња у ети мо ло шкој ли те ра ту ри прет по ста вља 
се ман тич ки низ ‘са ви ја ти (се)’ → ‘са ги ња ти се, са ви ја ти се услед ста ро сти, сла бо сти, из не мо гло-
сти, бо ле сти и сл.’ → ‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’15 (SP 8: 333 s.v. gybnǫti, ESJS 4: 213 s.v. gybnǫti, 
Zu batý 1: 233, Sł aw ski 1: 280 s.v. gi nąć, Schu ster-Šewc 1: 284 s.v. hinyć, He rej-Szyma ń ska 2002: 389). 
Ти ме се по сту ли ра да је до мен те ле сног ис ку ства из во ран, што је у скла ду са те мељ ним ста вом ког-
ни тив не лин гви сти ке да ово ис ку ство има кључ ну уло гу у про це си ма кон цеп ту а ли за ци је. На и ме, 
зна чењ ски раз вој по чи ва на сво је вр сном зна њу о те лу ко је чо ве ков ус пра ван по ло жај и пра во др жа-
ње де ко ди ра као не сум њив знак здра вља, сна ге и ви тал но сти, док са дру ге стра не, из по ви је но сти и 
кло ну ло сти те ла, опу ште не гла ве и ле же ћег по ло жа ја иш чи та ва сла бост, умор или бо лест (уп. Ci en ki 
1998a: 305, Гр ко вић-Меј џор 2007: 360, Вен ди на 2008: 13). Уз то, раз не бо ле сти до во де до спе ци фич-
них те ле сних де фор ма ци ја, тј. до од сту па ња од оно га што се сма тра нор мал ним у те ле сној гра ђи и 
по ло жа ју. Слич не ма ни фе ста ци је уоча ва ју се у це лом жи вом све ту, биљ ном и жи во тињ ском (уп. Гр-
ко вић-Меј џор l.c.). Бу ду ћи да у жи вом све ту по ја ве са ги ба ња, кри вље ња, па да ња че сто ко ре ли ра ју 
са ис ку стви ма сла бо сти, бо ле сти, ста ро сти и смр ти, ово дру го ис ку ство кон цеп ту а ли зу је се по мо ћу 
пр вог, што на ла зи од ра за и на је зич ком пла ну.16 Асо ци ја ци је из ме ђу по ме ну тих по ја ва за сно ва не су 
на кон ти гви те ту ко ји је ка у зал не при ро де јер се са ви ја ње ја вља као ти пич на по сле ди ца бо ле сти, ста-
ро сти и сл., те се сто га мо же го во ри ти о се ман тич ком раз во ју за сно ва ном на ме то ни ми ји. 

Раз ма тра но зна че ње ве зу је се пр вен стве но за псл. гла гол *gy(b)nǫti и ње го ве де ри ва те, а 
на ве де ни при ме ри по ка зу ју да се те лек се ме ко ри сте ка да се го во ри о стра да њу и окон ча ва њу жи-
во та љу ди (12), жи во ти ња (13) и би ља ка (14).

(12а) с.-х. гȕнути ‘слабити, мршавити, губити здравље услед неког телесног узрока’: Ја 
овди од глада гинем М. Зоричић (RJA) 
(12б) с.-х. погȕнути ‘погинути’: Њeн муж је погино у рату Вршац (РСГВ) 
(12в) рус. сгибать, сги(б)нуть ‘погинути, пропасти, угасити се, нестати’: Что народу 
сгибло в голоде! (Даль)
(12г) чеш. hynout ‘гинути, умирати (о људима)’: milióny lidí hynou ve válce ‘милиони људи 
гину у рату’ (ЧСР)
(13а) с.-х. ђине ‘слабити, нестајати’: Оваја овца ману да једе и польк ђине… Пирот 
(Панајотовић 1986: 153)
(13б) с.-х. ỳгинути ‘погинути, изгинути’: Кад угине животиња Ђ. Даничић (RJA) 

15  Ка ко за па жа С. Тол стој, ве ћи на гла го ла из сфе ре уми ра ња из вор но је има ла дру гу се ман ти ку и ушла је у ово по ље 
са стра не. Је дан од глав них се ман тич ких мо де ла по ко ји ма се тај тран сфер оба вљао за по ла зно зна че ње има про ме-
ну про стор ног по ло жа ја из вер ти кал ног у хо ри зон тал ни, те се оту да да то се кун дар но зна че ње уми ра ња из ра жа ва 
гла го ли ма чи ја је при мар на се ман ти ка ‘па да ти, ру ши ти се, ле га ти, са ги ба ти се’, уп. рус. (по)ва ли ть ся, (nрo)nacmь,  
(про)па да ть, итд. (Тол стая 2008: 442–443).

16  О уло зи ис ку стве них ко ре ла ци ја у се ман тич ком раз во ју в. нпр. Johnson 1987: XV, Tyler / Evans 2003: 32–35 ко ји на-
во де ре зул та те ис тра жи ва ња Џ. Греј ди ја (J. Grady), Ra su lić 2004: 30.
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(13в) рус. сгибать, сги(б)нуть ‘погинути, пропасти, угасити се, нестати’: Много зайцев в 
половодье сгибает (Даль)
(13г) чеш. hynout ‘пропадати, цркавати (о животињама)’: dobytek hyne ‘стока пропада, 
цркава’ (ЧСР)
(14а) с.-х. ỳгинути ‘увенути’: Те [руже] су ми све три угинуле Добринци (РСГВ) 
(14б) рус. погибать, поги(б)нуть ‘погинути, нестајати, губити се, пропадати, уништавати 
се, ишчезавати’: Хлеб весь погиб от засухи (Даль)
(14в) чеш. hynout ‘венути, пропадати (о биљкама)’: rostliny bez vody hynou ‘биљке без воде 
пропадају, вену’ (ЧСР)
Упо тре ба на ве де них лек се ма ни је, ме ђу тим, огра ни че на на сфе ру жи вог све та. При ме ри 
ко ји сле де по твр ђу ју њи хо ву при ме ну и у до ме ну ина ни мат них ен ти те та, ка ко кон крет них 
(15) та ко и ап стракт них (16).
(15а) с.-х. гȕнути ‘пропадати, кварити се, уништавати се’: Манастири пропадају, цркве 
гину, а вјера тоне С. М. Љубиша (RJA)
(15б) рус. погибать, поги(б)нуть ‘погинути, нестајати, губити се, пропадати, уништавати 
се, ишчезавати’: Корабль погиб ‘сокрушился в море’ (Даль)
(15в) чеш. hynout ‘пропадати, назадовати’: podnik hyne ‘предузеће пропада’ (ЧСР)
(16a) с.-х. пòгинути ‘пропасти’: Спомен ће његов погинути на земљи Ђ. Даничић, превод 
Старог завета (RJA)
(16б) рус. ги(б)нуть ‘нестајати, ишчезавати, пропадати, уништавати се; умирати; излагати 
се несрећи, пропасти; кварити се, упропаштавати се’: Mир гинет, а рать кормится (Даль)
(16в) чеш. hynout ‘нестајати’: staré zvyky hynou ‘стари обичаји одумиру, нестају, губе се’ (ЧСР)

Ако би се упо тре ба у до ме ну ани мат ног по сма тра ла као из вор на, та да би се ре фе ри са ње 
по мо ћу да тих лек се ма на про па да ње и не ста ја ње не жи вих по ја ва мо гло ту ма чи ти као се ман тич ко 
ши ре ње за сно ва но на ме та фо ри.17 Са дру ге стра не, уко ли ко је зна че ње ‘про па да ти, не ста ја ти, иш-
че за ва ти’, као ре зул тат де струк тив ног де ло ва ња си ла, од са мог по чет ка би ло не у трал но у по гле ду 
ани мат но сти, тј. ако се рав но прав но ко ри сти ло за раз ли чи те ен ти те те и при то ме се, у за ви сно сти 
од кон крет не упо тре бе, спе ци ја ли зо ва ло у ‘уми ра ти (о чо ве ку)’, ‘уги ну ти (о жи во ти њи)’, ‘ве ну ти 
(о биљ ци)’, ‘про па да ти, не ста ја ти (о не жи вим по ја ва ма)’, та да ме ђу тим зна че њи ма не ма хи је рар-
хи је, а она се мо гу сма тра ти пла ти се мич ни ма.18

Ка ко год би ло, бу ду ћи нај не по сред ни је, чо ве ко во те ле сно ис ку ство ве зе из ме ђу са ви ја ња и 
при вре ме не или трај не сла бо сти и опа да ња мо ћи мо ра ло је има ти ва жног ути ца ја на фор ми ра ње 
да тог зна че ња, те ће сто га оно би ти бли же раз мо тре но. Бит на од ли ка чо ве ко вог са ви ја ња услед 
сла бо сти, бо ле сти, ста ро сти и сл. је у то ме што је оно ти пич но усме ре но на до ле, при че му је та ква 
ори јен та ци ја усло вље на чо ве ко вим ус прав ним по ло жа јем и си лом гра ви та ци је. На кра ју кра је-
ва, ен ти те ти из ка те го ри је не жи во та ко ђе се под деј ством гра ви та ци је кри ве или на ги њу на исти 
на чин. Све ово је омо гу ћи ло ус по ста вља ње ко ре ла ци је из ме ђу, с јед не стра не, пој мо ва ‘прав’ и 
‘го ре’, а са дру ге, ‘са ви јен, крив’ и ‘до ле’, што упу ћу је на за кљу чак да раз ма тра но зна че ње пред-
ста вља сло же ну струк ту ру у чи јем су кон сти ту и са њу су де ло ва ле, по ред по ме ну те сли ков не ше ме 
при си ле, и ше ме пра вог и вер ти кал не ори јен та ци је. Ак си о ло шки па ра ме три ко ји ка рак те ри шу 

17  У ра све тља ва њу пу те ва се ман тич ког раз во ја од ве ли ке по мо ћи мо гу би ти ди ја хро ниј ски по да ци, на при мер, пр ви 
за пи си раз ли чи тих зна че ња. Што се ти че хро но ло ги је по је ди них зна че ња кон ти ну а на та псл. *gy(b)nǫti у сло вен ским 
је зи ци ма, тре ба ре ћи да је у пољ ском, ко ји та ко ђе по зна је при ме ну гла го ла gi nąć у ина ни мат ном до ме ну, у ста ри јем 
је зи ку (14–15. век) овај гла гол, пре ма А. Бањ ков ском, био упо тре бља ван са мо у зна че њу ‘уми ра ти’ и ‘гу би ти сна гу, 
сла би ти’ (Ba ń kow ski 1: 426). За раз ли ку од пољ ских, срп ско-хр ват ске по твр де ко је се од но се на сфе ру не жи вог ра но 
су за бе ле же не (уп. нпр. RJA s.v. pògi nu ti).

18  Под пла ти се ми јом или ши ро ко знач но шћу се под ра зу ме ва по себ на вр ста по ли се ми је ко ја је ста тич не (а не ди на мич-
не, раз вој не) при ро де и ко ја се опи ре ус по ста вља њу хи је рар хиј ског од но са ме ђу зна че њи ма (Гор тан-Премк 1997: 
59–67, уп. Дра ги ће вић 2010: 183–186). Ту спа да ју, пре ма И. Гриц кат, „они слу ча је ви за ко је се ни исто риј ски ни пре-
ма да на шњем је зич ком осе ћа њу не мо же твр ди ти да пред ста вља ју би ло у ком прав цу фи ли ја ци ју не ког пр во бит ног 
је дин стве ног зна че ња, ап стра хо ва ње или по ме ра ње“ (Гриц кат 1967: 224). 
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по ме ну те ше ме фор ми ра ју вред но сну ма три цу по ко јој се оно што је пра во и го ре, по пра ви лу, 
по зи тив но ква ли фи ку је, док је оно што је кри во и до ле обич но не га тив но обе ле же но (Kr zes zow ski 
1993: 321–322, Ci en ki 1998a: 303, Ra su lić 2004: 26).19 Ко ји су из во ри та кве рас по де ле ева лу а тив-
них обе леж ја?

Осно ву ше ме вер ти кал но сти чи ни сле де ће ба зич но ис ку ство ко је опи су је М. Џон сон: „Be-
ca u se we exist wit hin a gra vi ta ti o nal fi eld at the earth’s sur fa ce, and due to our abi lity to stand erect, 
we gi ve gre at sig ni fi can ce to stan ding up, ri sing, and fal ling down. Our un der stan ding of the se bo dily 
ex pe ri en ces is or ga ni zed by a VER TI CA LITY sche ma“ (Johnson 2005: 20).

Раз ма тра ју ћи ак си о ло шке па ра ме тре сли ков не ше ме го ре – до ле Т. Кше шов ски је та ко ђе 
ука зао на њи хо ву уте ме ље ност у те ле сном ис ку ству, али и на њи хо ве ма ни фе ста ци је ка ко у со-
цио-кул тур ној прак си та ко и на је зич ком пла ну, при че му као ре ле вант не аспек те тог ис ку ства 
из два ја упра во оне ко ји су кључ ни и за ов де ана ли зи ра ни се ман тич ки раз вој (Kr zes zow ski 1993: 
321–322).

„Gro wing up wards ap pe ars to be our pri mary po si ti ve ex pe ri en ce as so ci a ted with the ori en ta tion 
UP. (…) when we are he althy, when we feel well, we stand erect with our he ads lif ted and our fa ces up 
tur ned. (…) Our thumb di rec ted up wards is a sign that everything is fi ne. (…) Con ver sely, when we are 
ill and when we die, we sto op to the gro und, whe re we rest af ter de ath. (…) Ex pec tedly, the ori en ta tion 
DOWN is char ged with ne ga ti ve va lu es and, thus, the di rec tion dow nwards sig ni fi es evil; our thumb po in-
ting downwards me ans that things ha ve as su med a bad turn...“ (Kr zes zow ski 1993: 321, кур зив у из во ру).

Раз ли чит по ла ри тет ше ме го ре – до ле про јек ту је се и на је зич ки план,20 што илу стру ју сле-
де ћи из ра зи: (+) he has ri sen to the top, you’re in high spi rits, you’ve grown in my eyes и (–) he fell 
in to a de pres sion, he fell ill, he drop ped dead (Kr zes zow ski 1993: 321). На ори јен та ци о ну ме та фо ру 
‘до бро је го ре / ло ше је до ле’ упу ћу ју и La koff / Johnson 2003: 16, 18, а за ову те му је на ро чи то 
зна чај но њи хо во за па жа ње да се здра вље и жи вот, с јед не стра не, и бо лест и смрт, с дру ге, кон цеп-
ту а ли зу ју по мо ћу ори јен та ци о них ме та фо ра за сно ва них на про стор ној ори јен та ци ји го ре-до ле 
(La koff / Johnson 2003: 15).

Те зу о пра вом као сли ков ној ше ми уво ди и раз ра ђу је А. Ћен ки (Ci en ki 1998a, 1998b), ко ји 
сма тра да се ис кри вље ност мо же де фи ни са ти је ди но као од сту па ње од кон цеп та прав. Он та ко ђе 
утвр ђу је ко је су ис ку стве не осно ве по и ма ња пра вог као ре гу лар ног, стан дард ног, си ме трич ног, 
уре ђе ног, ја ког, чвр стог, ста бил ног, не чег што је го ре и што има кон тро лу итд. у опре ци пре ма кри-
вом, са ви је ном као не пра вил ном, не стан дард ном, аси ме трич ном, сла бом, ме ком, не ста бил ном, 
не чем што је до ле и без кон тро ле итд., и по мо ћу ових свој ста ва, ко ја се ја сно ева лу а тив но по ла-
ри зу ју као по зи тив на од но сно не га тив на, об ја шња ва обра сце по ли се ми је лек се ма са зна че њем 
прав’ од но сно ‘крив, са ви јен’ у сло вен ским је зи ци ма (Ci en ki 1998a) као и у ен гле ском, ма ђар ском 
и ја пан ском (Ci en ki 1998b).21

Зна чењ ским раз во јем ре чи ко ји ма су се из вор но име но ва ле фи зич ке осо би не ‘прав’ и ‘крив’ 
у пра сло вен ском и сло вен ским је зи ци ма ба ви ла се и Ј. Гр ко вић-Меј џор, ко ја је по ка за ла да оне 
ре а ли зу ју низ, по пра ви лу, ап стракт ни јих зна че ња из сфе ре пси хо ло ги је, мо ра ла, пра ва, дру штве-
не ор га ни за ци је и сл. (Гр ко вић-Меј џор 2007: 335–338, 347–363). При то ме, „»крив« зна чи од сту-
па ње од пра вог, по жељ ног, про то ти пич ног, не са мо у фи зич ком по гле ду, ка да се има на уму ка ква 
фи зич ка ма на или не до ста так, већ и ка да су у пи та њу мо рал не осо би не, по на ша ње, гре шка или 
пре ступ у од но су на за јед ни цу у ко јој чо век жи ви, а чак се и ру жан и не ра зу ман го вор по и ма као 
»не-прав, крив го вор«“ (Гр ко вић-Меј џор 2007: 359). 

19  Тре ба по ме ну ти да је ак си о ло шки ка рак тер опозицијe го ре – до ле био ис так нут и у окви ру се ми о тич ких про у ча ва ња 
сло вен ске сли ке све та (Ива нов / То по ров 1965: 100). 

20  Број ни при ме ри ко ји пот кре пљу ју ова за па жа ња ана ли зи ра ни су у сту ди ји Ra su lić 2004 по све ће ној кон цеп ту а ли за-
ци ји вер ти кал не ди мен зи је у ен гле ском и срп ско-хр ват ском је зи ку.

21  Он при то ме на гла ша ва да при пи си ва ње ева лу а тив них ка рак те ри сти ка не ма ап со лут ну вред ност јер су оне од ре ђе-
не раз ли чи тим кул тур ним мо де ли ма ко ји не мо ра ју увек би ти кон зи стент ни ка ко ме ђу раз ли чи тим кул ту ра ма та ко и 
уну тар јед не кул ту ре, а као при ме ре на во ди пољ. upr zejmy ‘љу ба зан, уч тив’ : рус. упря мый ‘упо ран, твр до глав’ и пољ. 
ob rotny ‘окре тан, сна ла жљив, вешт’ : pr zew rotny ‘пре вр тљив, дво ли чан, лу кав’ (Ci en ki 1998a: 303, 310–311).
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До слич ног за кључ ка је до шла и М. Жуј ко ва ко ја је раз вој зна че ња ‘уми ра ти’ у псл. гне зду 
*gъb- раз ма тра ла у окви ру се ми о тич ког си сте ма ко ји ко ди ра ар ха ич ну сло вен ску сли ку све та у 
чи јим је окви ри ма да то зна че ње и на ста ло. Ис пи ту ју ћи се ми о тич ки ка рак тер пој ма ‘крив’ на сло-
вен ском је зич ком и фол клор ном ма те ри ја лу аутор ка је уста но ви ла да се ис кри вље ност по ве зу је 
са те ле сним не до ста ци ма, мо рал ним ма на ма, не чим ло шим, злим, за тим са де мон ским си ла ма, 
за гроб ним, оно стра ним све том и уоп ште са не га тив ним, де струк тив ним по ја ва ма, те да су та кве 
ко ре ла ци је об је ди ње не ак си о ло шким па ра ме тром (–) омо гу ћи ле раз вој зна че ња ‘са ви ја ти се, кри-
ви ти се’ → ‘окон ча ва ти жи вот, уми ра ти’ (Жу й ко ва 1998: 71–77).

Да су ми ра мо: не га ти ван вред но сни по тен ци јал ко ји са ви ја ње има услед то га што се по и-
ма као од сту па ње од не ког уоби ча је ног, оп ти мал ног (пра вог / ис прав ног) по ло жа ја22 и че сто као 
вер ти кал на ори јен та ци ја пре ма до ле — мо рао је има ти ва жну уло гу при ли ком ге не зе зна че ња 
‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’. Та кво ева лу а тив но мар ки ра ње би ло је то ли ко из ра зи то да су лек-
се ме из псл. гне зда *gъb- по ста ле озна ке кон цеп та ‘ло ше смр ти’ у сло вен ској кул ту ри, о че му в. 
де таљ ни је Вуч ко вић 2011б.

7.  зАкЉучАк

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да се струк ту ра при мар ног зна че ња псл. гне зда *gъb- за сни ва 
на сли ков ној ше ми при си ле, а да по је ди на се кун дар на зна че ња пред ста вља ју сло же не ше мат ске 
струк ту ре (ко је укљу чу ју још ше ме по на ља ња, пра вог и вер ти кал не ори јен та ци је) и ме та фо рич-
ке екс тен зи је уте ме ље не на сли ков ним ше ма ма. Та ко ђе је утвр ђе но да су ак си о ло шки па ра ме три 
сли ков них ше ма има ли кључ ну уло гу у ге не зи зна че ња ‘ги ну ти, про па да ти, не ста ја ти’.
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Marija Vučković

IMAGE SCHEMA THEORY AND SEMANTIC DEVELOPMENT  
OF THE PROTO-SLAVIC WORD FAMILY *GЪB-

Summary

This paper analyses the prototypical meaning of the Proto-Slavic word family *gъb- ‘to bend’ and its extensions 
‘to move’, ‘to persuade, to convince, to compel, to force’, and ‘to perish, to die, to disappear’. The theory of image 
schemas, developed within cognitive linguistics, is used as a theoretical framework. The research shows that the 
primary meaning ‘to bend’ is based on the image schema for compulsion. The secondary meaning ‘to move’ rep-
resents a compound structure which combines the compulsion and iteration image schemas. Semantic realisation 
‘to persuade, to convince, to compel, to force’ can be explained as a metaphorical projection of gestalt structure for 
compulsion from the physical realm onto social and psychological domains. I suggest that the sense ‘to perish, to 
die, to disappear’ has arisen in situations where the force causes the destructive (often irreversible) changes of the 
entity on which it acts. According to the etymological literature, a connection between ‘to bend’ and ‘to perish’ can 
be established through the notion ‘to bow, to stoop due to illness or age’. This interpretation recognises the role 
played by bodily experience in the semantic development discussed above. Because of the body’s vertical axis and 
the presence of gravity, bowing due to age is directed downward. Such an experience was the basis for correla-
tions between notions ‘straight, erect’ and ‘up’ and concepts ‘bent, crooked, stooped’ and ‘down’. Therefore, the 
up-down and straight schemas along with their axiological aspects are also discussed.
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ПАРАтекСтОВи ПАВлА СОлАРиЋА 

У овом ра ду се раз ма тра ју па ра тек сто ви сле де ћих из да ња Па вла Со ла ри ћа (1779-1821): Но во гра ждан ско 
зе мље о пи са ни је (Ве не ци ја, 1804); Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је (Ве не ци ја, 1804); Улог ума че ло ве че ско га у 
ма ле ну (Ве не ци ја, 1808); Му дро љу бац ин диј ски (Ве не ци ја, 1809); Сверх вос пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју (Ве-
не ци ја, 1809); О са мо сти (Ве не ци ја, 1809); По ми нак књи же ски (Ве не ци ја, 1810); Бу квар сла вен ски три а-
збуч ни (Ве не ци ја, 1812); Злат на ја књи жи ца (Ве не ци ја, 1813). Под пој мом „па ра тек сто ви Па вла Со ла ри ћа“ 
ов де се под ра зу ме ва ју жан ров ски ра зно род ни тек сто ви ко ји су об ја вље ни у окви ру из да ња ко ја је Со ла рић 
пу бли ко вао, тј. сви тек сто ви ко је је он сам увр стио ли ми нар но.

Кључ не ре чи: Па вле Со ла рић, па ра тек сто ви.

У овом ра ду раз ма тра ју се па ра тек сто ви сле де ћих из да ња срп ског књи жев ни ка и фи ло ло га 
Па вла Со ла ри ћа (1779-1821): Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је (Ве не ци ја, 1804); Кљу чић у мо је 
зе мље о пи са ни је (Ве не ци ја, 1804); Улог ума че ло ве че ско га у ма ле ну (Ве не ци ја, 1808); Му дро љу-
бац ин диј ски (Ве не ци ја, 1809); Сверх вос пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју (Ве не ци ја, 1809); О са мо сти 
(Ве не ци ја, 1809); По ми нак књи же ски (Ве не ци ја, 1810); Бу квар сла вен ски три а збуч ни (Ве не ци ја, 
1812); Злат на ја књи жи ца (Ве не ци ја, 1813). Под пој мом „па ра тек сто ви Па вла Со ла ри ћа“ ов де 
под ра зу ме ва мо жан ров ски ра зно род не тек сто ве у окви ру из да ња ко је је Со ла рић при ре дио и об-
ја вио, да кле све оне тек сто ве ко је је сам Со ла рић увр стио ли ми нар но.

У па ра тек сто ве се убра ја ју сле де ће вр сте тек сто ва: фрон ти спис, ко лон, им пре сум (на слов 
де ла, из да вач, ме сто и го ди на из да ња), по све та, пред го вор, са др жај, аутор ски увод(и), на сло ви по-
гла вља и под на сло ви, крат ки са др жа ји, раз не вр сте епи ло га, ма њи пе снич ки тек сто ви, епи гра ми, 
и уоп ште сви оста ли са мо стал ни тек сто ви, у про зи и у сти ху, по го вор, те er ra ta cor ri ge. Упра во 
за хва љу ју ћи па ра тек сту текст се пре тва ра у књи гу, у штам па ну ствар. Па ра текст, као су ма пе ри-
тек ста и епи тек ста, од го ва ра на пи та ња: Ка да је де ло об ја вље но? Ко је об ја вио то де ло? Ко ја је 
свр ха об ја вљи ва ња од ре ђе ног де ла? Та ко ђе и на пи та ња: Ка ко од ре ђе но де ло тре ба чи та ти? Ка ко 
од ре ђе но де ло не тре ба чи та ти? Ве о ма је бит на тран зи ци ја и тран сак ци ја па ра тек сто ва, од нос 
оно га што по сто ји из ме ђу тек ста и не-тек ста (“hors-tex te”). Ге не рал но го во ре ћи, од па ра тек сто-
ва се не оче ку је да бу ду ори ги нал ни, јер се обич но ра ди о ви со ко стан дар ди зо ва ним тек сто ви ма.

Зна чај но је да Со ла ри ће ви па ра тек сто ви, ко ји пред ста вља ју глав но пе ри тек сту ал но по ље 
– по све те, ин скрип ци је, епи гра фи, пред го во ри – са др же број не ме та/ин тра/ин тер тек сту ал не ре-
зо нан це, те као та кви мо гу знат но ути ца ти на ин тер пре та ци ју тек ста. Ин фор ма тив на вред ност је 
про ме ње на у од но су на оно вре ме ног чи та о ца ко ме је де ло би ло упу ће но и на чи ју се ре цеп ци ју 
ра чу на ло. Ре пер то ар па ра тек сто ва Па вла Со ла ри ћа омо гу ћа ва нам да нас да упот пу ни мо сли ку о 
ње го вом жи во ту и ра ду, као и да бо ље раз у ме мо књи жев но-исто риј ско до ба у ко ме је де лао. С об-
зи ром на про ме ну ин фор ма тив не вред но сти, по да ци о из ве сним лич но сти ма или до га ђа ји ма мо гу 
да нас има ти са свим дру ге ко но та ци је. За раз ли ку од уоби ча је них си ту а ци ја где се од па ра тек сто ва 
не оче ку је ори ги нал ност, у слу ча ју Па вла Со ла ри ћа упра во се ње го ви па ра тек сто ви мо ра ју узи ма-
ти у об зир ка да се тра же ори ги нал ни спи си овог срп ског спи са те ља.

Кад го во ри мо о тек сто ви ма, од но сно о па ра тек сто ви ма Па вла Со ла ри ћа, тре ба има ти у ви-
ду јед ну осо бе ност ко ја ка рак те ри ше ње го ва де ла и ко ја га од ре ђу је не ка ко је дин стве но у окви ру 
европ ске књи жев но сти и кул ту ре то га до ба: функ ци о нал ност ње го вих из да ња са др жа на је пре у 
па ра тек сто ви ма, не го у глав ним тек сто ви ма де ла ко ја је об ја вио. Ж. Же нет у свом де лу Se u ils (Ge-
net te 1987) раз ли ку је две вр сте па ра тек ста: еди то ри јал ни, од но сно из да вач ки (ко ри це, ко мен тар и 
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на слов на ко ри ца ма) и аутор ски па ра текст (по све те, епи гра фи, пред го во ри итд.). Ако из у зме мо у 
овом слу ча ју за нас не прак тич ну по де лу на пе ри текст и епи текст – услед че га ће мо све па ра тек-
сту ал не тек сто ве Па вла Со ла ри ћа јед но став но зва ти па ра тек стом –, има ће мо у ви ду да по сто је 
три вр сте па ра тек ста: мор фо ло шки или струк ту рал ни, функ ци о нал ни, и ме шо ви ти. Мно ги кри ти-
ча ри ста вља ју на пр во ме сто функ ци о нал ност па ра тек ста, од но сно чи ње ни цу да је он у функ ци ји 
глав ног тек ста, да тре ба да при ву че чи та о ца и ути че на ре цеп ци ју де ла. Ж. Же нет за пра во твр ди 
да па ра текст има ис кљу чи во функ ци о нал ну уло гу, па је у су шти ни по моћ ни дис курс, не ка вр ста 
за ме не и функ ци је за оно што по сто ји, што је текст (Ge net te 1989: 13). 

М. Сан то ро чак сма тра да би та кон цеп ци ја мо гла да се про ши ри и да се па ра тек сто ви сма-
тра ју не ком вр стом „опре ме“ („cor re do”) јед ног де ла, ко ја отва ра и за тва ра текст, а ко ја се не рет ко 
пре тва ра у „пре пре ку“ (“in gom bro”) или чак „за стој“ (“in ta sa men to”) и ко ја у мно гим из да њи ма 
мо же чак до ве сти до то га да се  пре о кре ну уло ге (глав ног) тек ста и (руб ног) па ра тек ста (San to ro 
2005: 60). 

Ка да го во ри мо о функ ци о нал ном аспек ту па ра тек ста, тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да он 
има уло гу да охра бри чи та о ца да текст про чи та, али и да га под у чи, упу ти ка ко текст пра вил но 
да про чи та. У ве зи са функ ци о нал ном уло гом па ра тек ста, тј. са на чи ни ма ам би гви те та зна чај ним 
за ин тер пре та ци ју тек ста, па ра тек сто ви се де ле на ауто граф ске, ко је је на пи сао аутор од ре ђе ног 
де ла, и на ало граф ске, ко је је на пи сао не ко дру ги: на при мер при ре ђи вач де ла или из да вач. Па-
ра тек сто ви Па вла Со ла ри ћа ком би ну ју те две ка те го ри је. Они су и ауто граф ски, и ало граф ски, у 
за ви сно сти од то га да ли Со ла рић „го сту је“ у не ком де лу или је у пот пу но сти аутор из да ња о ко ме 
је реч. Слу чај „го сто ва ња“ је, на при мер, Ме зи мац До си те ја Об ра до ви ћа, ко га је Со ла рић при ре-
дио и из дао у Бу ди му 1818. го ди не, или пак Di a log hi sta il li ri co-ita li a no (1810) Ви кен ти ја Ра ки ћа.

Ако се узме у об зир тврд ња Ж. Же не та да је нај ва жни ји аспект па ра тек сту ал но сти тај да 
се за текст оси гу ра суд би на кон зи стент на са ауто ро вим на ме ра ма, он да упра во у па ра тек сту ал-
ним одељ ци ма на и ла зи мо на дво стру ки, ако не и ви ше стру ки при ступ па ра тек сту ал но сти – што 
уоста лом и од го ва ра еклек тич но сти Со ла ри ће ве књи жев не де лат но сти –, па Со ла рић ком би ну је 
раз не функ ци је у сво јим па ра тек сто ви ма. Оно, ме ђу тим, што би се без сум ње мо гло ис та ћи, је сте 
да Со ла рић ко ри сти при ли ку да се у па ра тек сто ви ма обра ти срп ској чи та лач кој пу бли ци за чи ју 
ко рист/„пол зу“ и пи ше. Ка да при сту па мо (па ра)тек сту Па вла Со ла ри ћа, мо ра мо има ти стал но на 
уму јед ну књи жев но-исто риј ску чи ње ни цу. Со ла рић је био део До си те је вог књи жев ног кру га, 
нај бли жи До си те јев са рад ник. Њих дво ји ца има ли су за јед нич ке пла но ве и иде је (Ла за ре вић Ди 
Ђа ко мо 2009; 2011). По зна то је да је До си те ју би ло нај ва жни је да пи ше и штам па за свој на род 
и да је ко ри стио сва ку при ли ку да за свој на род не што учи ни. До си теј је у то ме пра тио ен гле ске 
про све ти те ље, за ко је пи та ње аутор ства ни је би ло бит но, већ је био ва жан са др жај, оно о че му се 
у тек сту го во ри, па су се не та ко рет ко тек сто ви у вас пит не свр хе по ја вљи ва ли ано ним но, упра во 
у на ци ји чи та ла ца – re a ding na tion (Sher 2006: 149). Ако се узме у об зир да је за Со ла ри ћа, као и за 
До си те ја, глав на кон цеп ци ја би ла „Оп шта Пол за!“ – ко јој је и по све тио је дан свој па ра текст (!) –, 
он да је са свим ра зу мљи во да сво јим ста во ви ма Со ла рић пра ти До си те ја, ко ме је нај ва жни је би ло 
да штам па, да об ја ви би ло шта што је ко ри сно срп ском ро ду, у би ло ком об ли ку, под би ло чи јим 
аутор ством. Ова До си те је ва ти по ма ни ја (Le to 2011: 113-127) је очи глед но би ла за ра зна. Фор ми-
рав ши је дан пра ви кул тур ни круг, До си теј је ство рио пред у сло ве за штам па ње ко ри сних де ла за 
свој на род, јер је са сво јим са рад ни ци ма (П. Со ла рић, А. Стој ко вић, Ј. Му шка ти ро вић, Г. Тр ла јић, 
Е. Јан ко вић) де лио исте иде је у по гле ду „про све ште ни ја“ Ср ба. Сто га ни је ни чу до да је До си теј 
Со ла ри ће ва (а и дру га) де ла сма трао „сво ји ма“ и го во рио да су та де ла „на ша“. А. Га ври ло вић 
сма тра да: „Го то во би се мо гло ре ћи да су До си ти је и Со ла рић би ли – у ле пом сми слу – ор та ци 
у рас ту ра њу сво јих књи га оног до ба. До си ти је се ве о ма ба вио о рас про да ји Со ла ри ће вих ра до ва 
– Зе мљо пи са, Атла са и Кљу чи ћа. – и на зи ва их «на ша со чи ње ни ја»“ (Га ври ло вић 1904: 248.); до-
да је за тим да „он [Доситеј] за про ђу књи га Со ла ри ће вих ста ра [ce] ви ше но за књи ге сво је“ (Исто: 
256). Ова „кон та ми на ци ја аутор ства“ ка рак те ри стич на је и у обр ну том сме ру: као што је До си теј 
по ма гао из да ва ње Со ла ри ће вог Зе мље о пи са ни ја и сма трао га њи хо вим за јед нич ким де лом, та ко је 
и Со ла рић об ја вио До си те је вог Ме зим ца, при ре див ши га по соп стве ним на хо ди ма. Со ла рић је сте 
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у Ме зим ца ди рао, тј. унео из ве сне ор то граф ске ис прав ке, што му је Вук оштро за ме рио (Ка ра џић 
1986: 21-28), али је исто та ко на пи сао и „Пре ди сло ви је“ Ме зим цу. Чи тав про је кат и са ма иде ја су 
би ли за јед нич ки, па је сто га ма ло би ло бит но аутор ство, већ са др жај де ла на ме ње ног про све ћи ва-
њу срп ског на ро да. Де си ло се да је Со ла рић исто учи нио са Ра ки ће вим Бе сед ни ком или ри че ским, 
ко ји је та ко ђе био „наш“, ка ко су го во ри ли срп ски про све ти те љи. 

Све му ово ме се мо же до да ти чи ње ни ца да су ра ни ја, ста ри ја из да ња би ла скло ни ја ве ћем 
бро ју ра зно род них па ра тек сто ва, по не кад и раз ли чи тих ауто ра, па је он да са свим ра зу мљи во да 
је Со ла рић упра во у па ра тек сто ви ма ви део при ли ку да учи ни не што „по ле зно“ за свој на род. Јер, 
мо ра се узе ти у об зир До си те јев став: „Ни је ни јед ном оп ште ству по ле зно, да се свак са мо за се бе 
и за сво ју при вре ме ну ко рист ста ра“ (До ма ћа До си те је ва пи сма 1899: 153).

Тај од нос пре ма аутор ству је ве о ма бит но пи та ње европ ских књи жев но сти. Од XVI ве ка 
до да нас, он се уве ли ко про ме нио. Ин ди ви ду ал но аутор ство и је дин стве ност де ла на гла ша ва се 
тек од ро ман ти зма; вре ме и про стор у ко ји ма де ла Па вле Со ла рић усло ви ли су ње гов је дин ствен 
при ступ пре ма па ра тек сту ла ним одељ ци ма. Осим ин фор ма тив них па ра тек сто ва, Со ла рић уво ди 
број не дру ге тек сто ве ко ји оно вре ме ном  чи та о цу омо гу ћа ва ју сна ла же ње у тек сту и олак ша ва ју 
при ступ ра зним аспек ти ма тек ста, али пре све га пру жа ју до дат не ин фор ма ци је у ве зи са „про све-
ште њем“ на ци је.

У ве зи са про зним де ли ма Со ла ри ће вим, при ме ти ће мо јед ну ве о ма за ни мљи ву по је ди ност: 
од пет на ест на сло ва ко је је Со ла рић об ја вио за себ но, од 1804. до 1818. го ди не, се дам де ла су 
ње го ви ори ги нал ни тек сто ви, а осам су пре во ди. Што се ти че пре во да, мо ра се на гла си ти јед на 
чи ње ни ца. У од но су на До си те ја, са ко јим де ли кон цеп ци ју да тре ба што ви ше штам па ти и об ја-
вљи ва ти ко ри сне ства ри за Ср бе, па у ту свр ху пре во ди ти или пре ра ђи ва ти и адап ти ра ти тек сто ве 
стра них пи са ца (за До си те ја ма ла је раз ли ка из ме ђу пре во да и пре ра де), Со ла рић све тек сто ве 
стра них ауто ра пре во ди до слов но, би ло да је пре во дио са не мач ког, фран цу ског или, пак, са ита-
ли јан ског је зи ка. Да кле, ни ка ко се не ра ди о пре ра да ма, већ за оно вре ме до брим пре во ди ма, у 
ду ху је зи ка на ко ји је пре во дио. Ово нам по твр ђу је да је Со ла рић до бро по зна вао је зи ке са ко јих 
је пре во дио, те да је тек сто ви ма стра них ауто ра у том сми слу  при сту пао пре као пре во ди лац, не-
го при ре ђи вач. Со ла рић је био прак тич не при ро де и сма трао је да ће се по сти ћи ве ћи на пре дак 
уче њем из књи га на ма тер њем не го на стра ном је зи ку, по го то во ако су на пи са не на мр твом је зи ку, 
као што је ла тин ски. Оно што, ме ђу тим, ка рак те ри ше ње гов при ступ тим тек сто ви ма је сте да их 
он обо га ћу је, до пу ња ва сво јим па ра тек сто ви ма ко ји су екс пли цит ни и та ко чи не це ли ну са глав-
ним тек стом. Со ла рић је за по чео сво ју спи са лач ку де лат ност упра во пре во дом: Но во гра ждан ско 
зе мље о пи са ни је је пре вод са не мач ког де ла Ада ма Хри сти ја на Га спа ри ја (Adam Chri stian Ga spa ri, 
1759-1830). Сле де за тим оста ли пре во ди: Улог ума че ло ве че ско га у ма ле ну, пре вод са не мач ког 
де ла Кар ла фон Екар тсха у зе на (Karl von Ec kar tsha u sen, 1752-1803); Му дро љу бац ин диј ски, пре вод 
са фран цу ског на вод но де ла Ен гле за лор да Че стер фил да (Phi lip Stan ho pe, 4th Earl of Che ster fi eld, 
1694-1773), а у ства ри ми сти фи ка ци ја (Ла за ре вић Ди Ђа ко мо 2011); Сверх вос пи та ни ја к че ло ве-
ко љу би ју, пре вод са не мач ког де ла Пе те ра Ви ло ма (Pe ter Villaumе, 1746-1825); О са мо сти, пре вод 
са не мач ког де ла Јо ха на Ге ор га Ци мер ма на (Jo hann Ge org Rit ter von Zim mer mann, 1728-1795), 
Злат на књи жи ца, пре вод са ита ли јан ског де ла Фран че ска Со а веа (Fran ce sco So a ve, 1743-1806).

По де ли ће мо Со ла ри ће ве па ра тек сто ве на ан те ри ор не и на по сте ри ор не, у за ви сно сти од 
то га да ли до ла зе пре или по сле глав ног тек ста. 

АНтеРиОРНи ПАРАтекСтОВи

Сам по глед на фр он ти спис Со ла ри ће вих де ла, тач ни је на ње го ве пре во де стра них ауто ра, 
усло вља ва раз ма тра ње пр о бле ма ти ке аутор ства: по ста вља се пи та ње да ли су Со ла ри ће ви пре во-
ди овла шће ни? Ка да је реч о фр он ти спи су, ве ћи на њих не са др жи ни име ауто ра, ни име пре во ди-
о ца. Та ко Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је не са др жи на на слов ној стра ни по да так да се ра ди о 
пре во ду са не мач ког спи са Ада ма Хри сти ја на Га спа ри ја, већ то са зна је мо из Со ла ри ће вог пред-
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го во ра. Исти је слу чај и са Уло гом ума че ло ве че ско га у ма ле ну. На фр он ти спи су, пак, де ла Сверх 
вос пи та ни ја к че ло вје ко љу би ју пи ше са мо да је де ло пре ве де но са не мач ког, али ни су на ве де ни ни 
на слов ори ги на ла ни ти аутор де ла.

У слу ча ју Му дро љуб ца ин диј ског, фр он ти спис не ка зу је ко је аутор, већ Со ла рић тек у по-
све ти ис ти че да је ово пре вод са фран цу ског (ори ги нал је на ен гле ском) де ла за ко је је ми слио да 
му је аутор лорд Че стер филд, „је дан од нај бо љих и нај у че ни јих Пи са те ља Ан гли је“. Пре ци зни је 
је од ре ђе но из да ње О са мо сти: аутор де ла је на ве ден, спе ци фи ко ва но је и о ко јем се из да њу ра-
ди: Јо ан Ге орг Ци мер ман / Кра љев ско-Ве ли ко-бри тан ске Осо бе Врач у Ан но ве ри / О Са мо сти / 
С не мач ког / По из да њу Лај пци шком од 96 стра на, г. 1773; ни је, ме ђу тим, на ве ден на слов ори-
ги нал ног из да ња. Злат на ја књи жи ца је пре вод са ита ли јан ског де ла Фран че ска Со а веа. На фр-
он ти спи су је спе ци фи ко ва но сле де ће: Злат на ја књи жи ца / со дер жа ша ја / ду жно сти / че ло ве ка 
гра ждан ска и хри стјан ска и Пра ви ла уч ти во сти / во упо тре бље ње сла ве но-срп ског на ро да / 
На став ни ци ма и Ро ди те љи ма при об у че ни ју ма ло лет не де це; по са ста ву г. учи те ља Ф. Со а ве / 
Па о лом Со ла ри ћем из да на. 

С дру ге стра не, пак, Кљу чић у мо је Зе мље о пи са ни је, По ми нак књи же ски и Бу квар сла вен ски 
три а збуч ни пред ста вља ју ори ги нал на Со ла ри ће ва де ла и са др же екс пли цит ну на зна ку аутор ства.

Ве ћи на пре во да ко је је Со ла рић об ја вио до не кле су или у пот пу но сти ма ски ра на или пре-
ру ше на из да ња. Ме ђу тим, ов де ни је реч о ми сти фи ка ци ја ма, с об зи ром на то да је из им пре су ма 
из о ста вљен ба рем је дан по да так; о ми сти фи ка ци ји се ра ди са мо у јед ном слу ча ју, код Му дро љуп-
ца ин диј ског. Ипак, од го вор ност за то се не мо же при пи са ти Па влу Со ла ри ћу ко ји је, као и сви 
ње го ви са вре ме ни ци и по то њи ко ји су то де ло пре во ди ли, упао у пра ву зам ку европ ске ли те ра-
тур не ми сти фи ка ци је. То су, да кле, пре ве де на де ла ко ја се из да ју без пра вих озна ка у им пре су му. 
На тај на чин из да вач по ста је кр ши лац аутор ског пра ва, од но сно „књи жни гу сар“, ка ко се на во ди 
у не ким је зи ци ма, и по ре кло из да ња се све сно при кри ва, ка ко би се из бе гла од го вор ност због 
по вре де ту ђих аутор ских пра ва. Пре ма то ме, ту се ра ди о при ре ђи вач ко-ти по граф ско-из да вач кој 
ка му фла жи.

Ка да је реч о на сло ви ма и до дат ним по да ци ма на фр он ти спи су, мо же се сло бод но ре ћи да 
се ра ди о на сло ви ма те мат ског ти па: Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је, Кљу чић у мо је зе мље о-
пи са ни је, Улог ума че ло ве че ско га у ма ле ну, Сверх вос пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју, Му дро љу бац 
ин диј ски, О са мо сти, По ми нак књи же ски, Бу квар сла вен ски три а збуч ни, Злат на ја књи жи ца.

 За ни мљи во је да ако на фр он ти спи су не ма у пот пу но сти пра вих по да та ка, Со ла рић до да-
је раз не дру ге по дат ке, че сто не по треб не за по и ма ње аутор ства до тич ног де ла, али очи глед но по 
Со ла ри ћу, или пак по из да ва чу, ко ри сне за он да шњу бо љу ре цеп ци ју и раз у ме ва ње де ла. Та ко на 
на слов ној стра ни Но вог гра ждан ског зе мље о пи са ни ја сто ји да је то ње го во пр во де ло на срп ском 
је зи ку, као и До си те је ва ре че ни ца: „С то плим ср цем ја при зи вам из Фри ги је Му су, / Да спри о би-
ти сво ју сла дост и Срб ско ме ику су.“ Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је са др жи сле де ћу ениг мат ску 
по све ту: Чрез не ко ли ка пи сма Мо је му При ја те љу Л...* Н...*. Улог ума че ло ве че ско га у ма ле ну: 
„ли бо / Крат ко пред ста вља ње оно га што ум сви ма љу ди ма по ве ле ва, на пр о све ште ни је“. Сверх 
вос пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју има и под на слов Ответ но со чи ње ни је, удо сто јив ши се на гра жде-
ни ја у Па до ви, те нат пис на ла тин ском: non ig na re ma li mi se ris su cur re re di sco. О са мо сти, пак, 
са др жи екс пли цит но име ауто ра де ла Јо ан Ге орг Ци мер ман / Кра љев ско-Ве ли ко-бри тан ске Осо бе 
Врач у Ан но ве ри / О Са мо сти / С не мач ког / По из да њу Лај пци шком од 96 стра на, г. 1773. Ово је 
ра зу мљи во, ако се има у ви ду да Со ла ри ћев пред го вор де лу О са мо сти са др жи ње го ву ауто би о-
гра фи ју, па би у су прот ном слу ча ју мо жда мо гло до ћи до за бу не. По ми нак књи же ски са др жи сле-
де ћи под на слов: о Сла ве но-Серб ском ве Млет ках Пе ча та ни ју, ве ли ко му и бла го сло ве но му Сла-
ве но-Серб ском на ро ду и му дрим его сва ко га зва ни ја Пред ста те љем и Пр о све ти те љем од Па вла 
Со ла ри ћа, а Бу квар сла вен ски три а збуч ни: или пр во ру ко вод ство к по зна њу књи ге и пи са ња, во 
упо тре бље ње.

Ве о ма за ни мљив па ра текст пред ста вља ју по све те, ко је нај у спе шни је одо ле ва ју вре ме ну и 
као та кве су се одр жа ле и до да нас. Оне при па да ју ви со ко кон вен ци о нал ном жан ру и мо гу по-
слу жи ти као вре дан из вор ин фор ма ци ја о ауто ру и окол но сти ма из да ва ња од ре ђе ног де ла, те о 
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вре ме ну у ко ме је аутор ства рао. Из по све та мо же мо са зна ти с ким се аутор дру жио, с ким је кон-
так ти рао, ка ко је пр о ми шљао са др жај и свр ху свог де ла, шта је ми слио о вла сти том ра ду. Не рет ко 
се из по све те мо же иш чи та ти ауто ров од нос пре ма на сло вље ни ку, тј. да ли се ра ди ло о ста ту сно 
ин фе ри ор ном по ло жа ју или се, пак, ука зу је на по сто ја ње лич ног од но са из ме ђу ауто ра и адре са та. 
По све те су че сто на ки ће не бр ој ним оп штим ме сти ма и са др же сво ју ре то ри ку, ма ко ли ко не кад 
би ле чак и ин тим не. Ве о ма че сто су по све те ви со ко фор ма ли зо ва ни тек сто ви ко ји из но се узрок 
пи са ња де ла, ње гов кра так са др жај, оправ да ње из бо ра те ме и пр о це ну ко ри сно сти де ла. По све-
те су па ра тек сто ви ве ли ке праг ма тич не вред но сти и пи шу се по уста ље ним обра сци ма; оне су, 
та ко ђе, спе ци ја ли зо ва ни па ра тек сто ви ко ји ма се при до би ја на кло ност по кро ви те ља, а оно што је 
за ни мљи во је сте да је њи хов са др жај до сту пан јав но сти.

На ве де ни Солaрићеви пре во ди са др же по све ту и она се мо же од но си ти на ствар не лич но-
сти, али и на ап стракт не пој мо ве; исто та ко, мо же се екс пли цит но од но си ти на ствар не осо бе. 
Та мо где је Со ла рић екс пли ци тан и по ми ње ствар не, исто риј ске лич но сти, го во ри нам с ким је, 
као аутор/пре во ди лац био у до ди ру. Ана ли зи ра ју ћи Со ла ри ћев став пре ма на сло вље ни ку по све те, 
мо гу ће је уочи ти да аутор по ми ње вла сти ту скром ност и по ни зност. 

Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је, сво је пр во штам па но де ло, Со ла рић је по све тио „пол зи“ 
срп ско га ро да, а за тим бра ћи Те о до ро вић (Ђор ђу, Пе тру и Дра ги) – тр шћан ским тр гов ци ма. Сверх 
вос пи та ни ја по све тио је Ни ко ли Кур то ви ћу, гра ђа ни ну и ве ли ко куп цу тр шћан ском, а О са мо сти 
го спо ди ну Ва си ли ју Ву ко ви ћу (та ко ђе тр шћан ском гра ђа ни ну) и До си те ју. По зна то је да је Ђор ђо 
Те о до ро вић био стал ни члан Од бо ра Илир ског брат ства. Ме ђу име ни ма тр го ва ца ко ји су ула га ли 
но вац у тр шћан ско гра ди ли ште на ла зи мо Кур то ви ћа и бра ћу Те о до ро вић. Зна мо да су бра ћа Те-
о до ро вић би ла по ре клом из Тре би ња и да су у Трст сти гла пре ко Ри је ке, сре ди ном осам де се тих 
го ди на XVI II ве ка. Теодорoвићи су ду го во ди ли за јед нич ко прeдузеће са Ри је ча ни ном Те о до ром 
Ра јо ви ћем. Го ди не 1798. осно ва ли су по ро дич ну фир му, из ко је се 1802. из дво јио Дра го, нај мла ђи 
од тр о ји це бра ће (До го 2007: 75). А „бла го поч те но род ној го спо жи“ Со фи ји Те о до ро вић ро ђе ној 
Мек са „в знак исти но га ви со ко по чи та ни ја“ је Со ла рић по све тио дво је зич но из да ње Му дро љуп ца 
ин диј ског у ко ме ве ли ча европ ску ци ви ли за ци ју и вре ме у ко ме жи ви.

Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је Со ла рић је по све тио Јо ва ну Ди ми ћу, гра ђа ни ну и куп цу 
Карлш татдско ме, сво је му уја ку и „бла го де те љу“ у знак веч не бла го дар но сти. Код уја ка је Со ла-
рић бо ра вио 1808. го ди не, ка да је по шао из Тр ста са на ме ром да стиг не до Бе о гра да, али га је на 
пу ту оме ла бо лест. У Кар лов цу га је сна шао нов и јак на пад из ба ци ва ња кр ви, опет је пао у по-
сте љу и код уја ка пре ле жао го то во чи тав оста так го ди не.  У ле то 1812. го ди не оти шао је у сва то ве 
свом уја ку, у Кар ло вац, а по сле то га свра тио и до Зе му на.

Злат на ја књи жи ца је по све ће на го спо ди ну Сте фа ну Га ври ло ви ћу, жи во пи сцу и гра ђа ни ну 
Срем ских Кар ло ва ца, Ми ха и лу Пав ко ви ћу, куп цу и гра ђа ни ну Зе му на, и Лу ци ју Ки си ћу, куп цу и 
„ме шта ни ну Бе чен ском“. По сле по све те до ла зи још је дан текст: „Все љуб ни пре дра ги го спо да ри 
при ја те љи мо ји!“, у ко ме Со ла рић на во ди да је ње гов на став ник „Со кра ти че ски Ста рац“ До си теј 
Об ра до вић, те да је Злат на ја књи жи ца ро ђе на се стри ца Ети ке; та ко ђе, по ми ње свог уја ка Јо ва на 
Ди ми ћа.

По све те се мо гу од но си ти и на ап стракт не пој мо ве, па та ко Со ла рић по све ћу је „сво ја“ де ла 
срп ском на ро ду, за пра во „пол зи“, одн. „Оп штој Пол зи“. Та кве су по све те у Но вом гра ждан ском 
зе мље о пи са ни ју и у Уло гу ума че ло ве че ско га, где Со ла рић уз ви ку је: „ОБЩА ПОЛ ЗО! О ТЕ БИ да 
се во зве ли чи ма ли, ве ли ки да ти слу жи, свак да се по за слу ги цѣ ни, и сви да пре у спѣ ваю, вну ша-
ва ю ћѝ друг дру гу приснò: Обща Пол за! Обща Пол за! Все о бща Пол за!“  

Пр о стор но нај ве ћи део Со ла ри ће вих па ра тек сто ва за у зи ма ју пред го во ри ко ји, сход но то ме, 
има ју и нај ве ћу зна чењ ску вред ност. Сва ки од ра ни је на ве де них Со ла ри ће вих пре во да са др жи 
пред го вор ко ји се на зи ва „Пре ди сло ви је“. Ова Со ла ри ће ва пре ди сло ви ја су по не кад и по ду жи 
тек сто ви, од 50-60 стра на (као код де ла Сверх вос пи та ни ја и О са мо сти) и има ју дво стру ку функ-
ци ју: да пред ста ве де ло ко је је пре ве де но срп ским чи та о ци ма, од но сно „по ср бље но“, те ауто ра 
ори ги на ла и ње го ве ста во ве; „пре ди сло ви је“ је исто вре ме но при ли ка да Со ла рић из ло жи сво је 
ста во ве и иде је о ра зним пи та њи ма, ка ко у ве зи са оним на шта се до тич на књи га ко ју је по ср-
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био од но си, да кле о ге о гра фи ји, о че ло ве ко љу бљу, о са мо сти, вас пи та њу, итд., та ко и у ве зи са 
пи та њи ма ти пич ним и кон стант ним за срп ску кул ту ру оног вре ме на: „оп шта пол за“, ко ри сност 
на у ке и вас пи та ња, „пр о све ште ни је“ срп ског на ро да, пр о блем је зи ка, о при ро ди, о ис ку ству, о че-
ло ве че ству, ци ви ли за ци ја („пи то мост“ или „пи то мље“), по тре ба „учи ли шта“, о све ште ни ци ма и 
њи хо вом (бес)ко ри сном вас пи та њу, о веч ној сре ћа у дру штву, о учи те љи ма.

Та ко у Но вом гра ждан ском зе мље о пи са ни ју, за ко је на во ди да је ура ђе но по де лу („на чи ну“) 
Ада ма Хри сти ја на Га спа ри ја, па сто га са бра но и по ср бље но, Со ла рић го во ри о при ро ди и ис ку-
ству и под вла чи да тре ба пре во ди ти ко ри сне ства ри са ту ђих је зи ка. На до ве зу је се за тим на те ме 
као што су „че ло ве че ство“, „уче ни ја со дру же ства“, и „че ло ве ко љу би је“.

У Кљу чић за књи гу о ге о гра фи ји Со ла рић на во ди да пр ви за ко ни ко ји вла да ју би ћем је су 
љу бав и при ја тељ ство, па по ми ње свог при ја те ља, али са мо ини ци ја ли ма, „Л... Н...“ са ко јим све 
вре ме из Ита ли је ко му ни ци ра и ко ји му ве ли да је по треб но зна ње и ме ро ве же ства. Со ла рић за тим 
пи ше о бра то љу бљу, о че ло ве ко љу бљу, и о је зи ку; обра ћа се срп ској мла до сти и го во ри о ус кра-
ћи ва њу „пр о све ште ни ја“ не жни јем по лу; обра ћа се ди рект но чи та о ци ма и чи та тељ ка ма ре чи ма: 
„Ова су Пи сма за Те бе“.

По ду жи пред го вор (12 стра на) де ла Улог ума че ло ве че ско га у ма ле ну са др жи сло же не и ти-
пич не пр о све ти тељ ске те ме, као што су од нос ди вља штва и ци ви ли за ци је, или пак схва та ње да је 
„пр о све ште ни је“ све оп шта ма ни фе ста ци ја свих те ле сних и ду шев них спо соб но сти чо ве ка, да је 
за по сти за ње та квог „пр о све ште ни ја“ по треб но  вре ме на, и да то дво је тре ба да иду упо ре до. У 
име „пи том ства“ или „пи то мља“ ова књи жи ца из ла зи на срп ском: Со ла рић ов де ис ти че да се по-
ста рао да пре ве де књи гу Екар тсха у зе на и да на пи ше „пре ди сло ви је“, јер у све му до бром и ко ри-
сном по треб но је по дра жа ва ти слав не и до сто јан стве не на ро де, а не тре ба се угле да ти на Тур ке и 
на дру ге по лу вар ва ре. Свој пред го вор за кљу чу је ис ти ца њем шта тре ба да од ли ку је срп ски на род: 
Че сти тост, Тру до љу бље, Је дин ство.

Још је ду жи пред го вор (48 стра на) Свер ха вос пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју ко ји је ве о ма зна ча-
јан за књи жев ну исто ри о гра фи ју, с об зи ром на то да је опи сан су срет  До си те ја, Со ла ри ћа и Ата-
на си ја Стој ко ви ћа у Па до ви, ко јом се при ли ком Со ла рић од лу чио да иде сто па ма дво ји це срп ских 
кул тур них по сле ни ка и ко јом при ли ком су при ча ли о „че ло ве ко љу би ју“. У пред го во ру го во ри и о 
„ответ но со чи ње ни ју“, те о че стим ње го вим и До си те је вим те ма ма, као што су „Уче на Дру же ства“ 
и „Все об шта Пол за“. На во ди ко је аутор де ла ко је је пре вео, Пе тер Ви лом, а за тим го во ри о   „че ло-
ве ко љу би ју“. Ова те ма прет по ста вља да се го во ри о Исти ни и Ла жи, о На род ној Гор до сти, о веч ном 
бла же ству и „шча сти ју че ло ве че ском“. Ва жно је за то на род вас пи та ва ти, ду шев но и те ле сно, па 
сто га по све ћу је па жњу по тре би фор ми ра ња Учи ли шта. На ову те му, го во ре ћи и о оп ште на род ним 
учи ли шти ма, Со ла рић се на не ки на чин на до ве зу је у пред го во ру Злат на је књи жи це (16 стра на), где 
ис ти че да је пр ва по год ба по зна ва ти ду жно сти сво је и „ис пол на ва ти“, да тре ба по што ва ти и вас пи-
та ти и те ло и дух, па је сто га од из у зет не ва жно сти „де то во спи та ни је“. Тре ба обра ти ти па жњу на 
вас пи та ње де це ко ја се ба ве на у ка ма, јер њи хо во вас пи та ње тра је нај ду же; тре ба та ко ђе по што ва ти 
на став ни ке и учи те ље и не сма тра ти их тек обич ним рад ни ци ма. Овом при ли ком аутор пре во да и 
пред го во ра се пот пи сао: „П. Со ла рић“. У „пре ди сло ви ју“ Свер ха вос пи та ни ја, Со ла рић  ни је про-
пу стио да ис так не да ће вре ме До си те ја Об ра до ви ћа оста ти у ле то пи си ма срп ског ро да. На кра ју 
го во ри о пој му ко ји је био за јед нич ки До си те ју и До си те је вим са рад ни ци ма, Оп штој Пол зи, па у 
том сми слу на гла ша ва зна чај до бро чи ни те ља, а све у свр ху оп штег че ло ве ко љу бља. Оно што је за-
ни мљи во је сте да се овом при ли ком пот пи су је као „Пре вод ник“.

Па жњу књи жев не исто ри о гра фи је при вла чи из у зет но ду га чак пред го вор де ла О са мо сти 
(61 стра на) ко ји, за пра во, пред ста вља ауто би о гра фи ју Па вла Со ла ри ћа или, ка ко сам ка же, „жи-
зно пис“, у ко ме се Со ла рић тек под сти цај но угле да на До си те ја.

Ка да го во ри мо о оби му и ин фор ма тив но сти Со ла ри ће вих пред го во ра, вр ху нац је сва ка ко 
по стиг нут у По мин ку књи же ском ко ји и но си упра во та кав на слов: „По ми нак књи же ски о сла ве-
но-серб ском в Млет ках пе ча та ни ју“. Он прет хо ди глав ном тек сту ко ји, ина че, пред ста вља ка та лог 
књи га об ја вље них у Ве не ци ји. На 65 стра на (у од но су на 15 стра на глав ног тек ста) Со ла рић се би 
да је до вољ но пр о сто ра да раз мо три ра зна пи та ња: пре све га „пр о све ште ни је“, а по том и штам-
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па ње сло вен ских књи га и исто ри ју је зи ка. Овај текст ни је ва жан са мо због то га што по ка зу је 
Со ла ри ће ве фи ло ло шке ста во ве, већ и за то што пред ста вља екс пли цит не ме та тек сто ло шке ин ди-
ка ци је: на при мер, у опи си ва њу им пре су ма де ла гла го ља ша Ма ти је На ра ни ћа. У овом пред го во ру 
Со ла рић го во ри о нео п ход но сти ду хов ног ује ди ње ња Ср ба, на ро чи то оних ко ји не жи ве у Ср би ји 
већ ван ње, и ис ти че да се је дин ство мо же оства ри ти пу тем Цр кве и је зи ка, а да су за је зик по треб-
не дво ја ке књи ге (в.: Мла де но вић 1991: 370-371). 

Ва жан аспект Со ла ри ће вих ан те ри ор них па ра тек сто ва пред ста вља сво је вр сна ме та/ин тра/
ин тер па ра тек сту ал ност, што би зна чи ло да се Со ла рић ме та/па ра/ин тра тек сту ал но од но си пре ма 
дру гим сво јим де ли ма/пре во ди ма, тј. пре ма дру гим сво јим па ра тек сто ви ма и па ра тек сто ви ма дру-
гих. Та ко у „пре ди сло ви ју“ Свер ха вос пи та ни ја го во ри о „пре ди сло ви ју“ Ин диј ског му дро љуп ца, 
а у пред го во ру Уло га ума че ло ве че ско га у ма ле ну упу ћу је на До си те је ву ба сну бр. 133, те ис ти-
че да се по ста рао да пре ве де Екар стха у зе на и да ста ви „пре ди сло ви је“. У пред го во ру По мин ка 
књи же ског, пак, упу ћу је на „пре ди сло ви је“ Свер ха вос пи та ни ја. Та ко ђе, у пред го во ру Свер ха 
вос пи та ни ја на во ди да је у Уло гу ума ка за но ка кав чо век мо ра би ти, а у Свер ху вос пи та ни ја ка-
кав чо век мо же би ти; на истом ме сту го во ри и о „пре ди сло ви ју“ свог Му дро љуп ца ин диј ског. У 
пред го во ру По мин ка књи же ског на до ве зу је се на „пре ди сло ви је“ Ети ке До си те ја Об ра до ви ћа, те 
го во ри о „пре ди сло ви ју“ Орфе ли но вог Сла ве но-серб ског ма га зи на. Упра во на осно ву па ра тек ста 
мо же се за кљу чи ти да је Сверх вос пи та ни ја усле дио по сле Му дро љуп ца ин диј ског, с об зи ром на 
то да су об ја вље ни исте, 1809. го ди не. 

У не ким сво јим из да њи ма Со ла рић пре глав ног тек ста уба цу је и са оп ште ње чи та о цу ко је 
на зи ва „пре ду ве до мле ни је“. Та ко у „пре ду ве до мле ни ју“ Но вог гра ждан ског зе мље о пи са ни ја Со-
ла рић са ве ту је чи та о ци ма да пр о чи та ју и ње гов Кљу чић, али и Зе мље пи сник; за тим да је упут ство 
ка ко тре ба чи та ти књи гу, на шта се од но се бр о је ви, као и шта је при ло же но на кра ју, а та ко ђе са-
ве ту је чи та о ци ма да пред со бом има ју атлас. У „пре ду вле до мле ни ју“ Свер ха вос пи та ни ја аутор 
оба ве шта ва чи та о ца да се на кра ју на ла зе erra ta cor ri ge и ин декс ре чи. 

У фу сно ти при ло же ној у пред го во ру Злат на је књи жи це, Со ла рић се по зи ва на Улог ума 
че ло ве че ско га и опи су је шта је Че ло ве ко љу би је и ка ко тре ба во ди ти љу де ка то ме и ка же да се то 
на ла зи у де лу Свер ха во си пи та ни ја к че ло ве ко љу би ју. 

ПОСтеРиОРНи ПАРАтекСтОВи

Као што код Со ла ри ћа по сто ји „Пред у сло ви је“, та ко исто по сто ји и по го вор ко ји он на зи-
ва „По сло ви јем“. Ме ђу тим, мо ра се ис та ћи да па ра тек сто ви ко ји до ла зе по сле глав ног тек ста, по 
оби му и вред но сно да ле ко за о ста ју за па ра тек сто ви ма ко ји до ла зе пре ње га и пред ста вља ју да-
ле ко ма ње ва жан из вор ин фор ма ци ја за про у ча ва ње Со ла ри ће вог де ла. Та ко ђе, ти по сте ри ор ни 
па ра тек сто ви не пра те не ку ре гу лар ну жан ров ско-стил ску схе му, већ пред ста вља ју ис кљу чи во 
по сле ди цу ауто ро ве те жње да обез бе ди бо љу ре цеп ци ју де ла. Та ко је на кра ју Но вог гра ждан ског 
зе мље о пи са ни ја Со ла рић ста вио је дан Ци це ро нов ци тат, за тим „Имја слов“ и „Блу ди пе чат ни“, 
што би би ло er ra ta cor ri ge. У Кљу чи ћу по сте ри ор ни па ра текст је ис кљу чи во ве зан за са му пу бли-
ка ци ју и не пред ста вља зна ча јан књи жев но и сто риј ски до при нос. Со ла рић је увр стио ге о ме триј-
ске фи гу ре, ра ди бо љег раз у ме ва ња пред ме та о ко ме је реч.

За раз ли ку од Зе мље о пи са ни ја и Кљу чи ћа, у Уло гу ума че ло ве че ско га у ма ле ну по ред са др-
жа ја и спи ска не по зна тих ре чи, Со ла рић ста вља и „по сло ви је“ ко је се од но си на по ре кло Сло ве на, 
ис ти чу ћи да је по вод овом „по сло ви ју“ осе ћа ње по тре бе да је дан на род јед ним је зи ком го во ри; 
ме ђу на реч ји ма сло вен ског је зи ка срп ски је нај мек ши и нај бла го гла сни ји; у Евро пи је нај пи то ми-
ји је зик ита ли јан ски, а цр кве но-ста ро сло вен ски сто ји пре ма срп ском као ла тин ски пре ма ита ли-
јан ском је зи ку. Со ла рић сма тра да су по треб ни сло ва ри и пи сме ни це – то је Оп шта Пол за; у том 
сми слу је спи сак не по зна тих ре чи у уској ве зи са „по сло ви јем“.

Сверх вос пи та ни ја је из да ње бо га то опре мље но па ра тек сто ви ма, па се та ко по сле глав ног 
тек ста на ла зи „При ба вле ни је“ ко је са др жи пи смо Бер нар да Та са сво јој су пру зи Пор ци ји, за тим 
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„Из ја сне ни је“, тј. реч ник ма ње по зна тих ре чи, и „По гре шке“. За ни мљи во је да у „По гре шка ма“ 
Со ла рић на во ди да из ван Ру си је Ср би има ју че ти ри штам па ри је: Лај пциг, Бу дим, Ве не ци ја и Рим, 
и све су у стра ним ру ка ма.

За ни мљи во је да по сле глав ног тек ста из да ња О са мо сти до ла зи са мо „При ме ча ни је“, од-
но сно реч ник ма ње по зна тих ре чи, а по сле глав ног тек ста По мин ка књи же ског до ла зи „Вест“ ко ја 
са др жи мо сков ску или гра ђан ску азбу ку, ка ко би Ср би у Дал ма ци ји, Ал ба ни ји, Ли ци Кaтоaрској, 
Цр ној Го ри, Хер це го ви ни и Бо сни мо гли да чи та ју.

Ве о ма бо гат по сте ри ор ним па ра тек сто ви ма је сте Бу квар сла вен ски три а збуч ни ко ји са др жи 
„При сло ви је“ о Ћи ри лу и Ме то ди ју, за тим „Бу квар со дер жа ју ши азбу ку сла ве но ру ску ју, со чи ње-
ну в Мо скве в на чал Осам на е стог сто ле ћа“, он да „Азбу ку Сла ве но-Ру ска ју“, „Бу квар со дер жу-
ју ши азбу ку сла ве но-или ри че ску св. Је ро ни ма Стри дон ског учи те ља цер ков ног в IV. сто ле ћу“, 
„Азбу ку сла ве но-или ри че ску“ (од но сно гла го љи цу), „Свја зни це“, „Скра ће ни це“, „Чи сла“, опет 
„При сло ви је“ али у овом слу ча ју о св. Је ро ни му, те на кра ју „При ба вле ни је о чи слах“.

Ме та/ин тра/ин тер па ра тек сту ал ност ко ја ка рак те ри ше Со ла ри ће ве ан те ри ор не па ра тек сто-
ве, ни је при сут на у ње го вим по сте ри ор ним па ра тек сто ви ма, осим у слу ча ју Бу ква ра сла вен ског 
три а збуч ног у ко ме по ми ње Или ри че ско-ита ли јан ски бе се дов ник и По ми нак књи же ски, а у ве зи 
са об ја шње њем ко јом се азбу ком слу же Сло ве ни. 

У за кључ ку: Со ла ри ће ви па ра тек сто ви има ју из ра же ну ви ше стру ку функ ци ју. Њи хо ва је 
функ ци о нал ност пре све га ве за на за де ло ко је пра те и „опре ма ју“ и ти ме по ма жу чи та о цу да га 
бо ље про чи та и схва ти; Со ла ри ће ви па ра тек сто ви, пак, има ју и ту вред ност што их аутор ко ри сти 
као при ли ку да се из ја сни о број ним фи ло ло шким и дру штве ним пи та њи ма ве за ним за про све ћи-
ва ње Ср ба. У су шти ни, Со ла ри ће ви па ра тек сто ви пред ста вља ју глав ни ну ње го вих тек сто ва, па се 
оту да њи хо ва функ ци ја од руб не, ли ми нар не, по ме ра ка глав ној функ ци ји тек ста. Ка да би се сви 
ти Со ла ри ће ви па ра тек сто ви са ку пи ли и из да ли по себ но, пру жи ли би нам сли ку, ко ли ко је мо гу ће 
објек тив ну – с об зи ром на чи ње ни цу да је Со ла рић био еклек тич ки пи сац и че сто не ра зу мљив у 
свом је зи ку и сво јим ста во ви ма –, о ње го вим схва та њи ма и раз ми шља њи ма, те о књи жев но и сто-
риј ском пе ри о ду у ко ме је де лао. 
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This paper discusses the paratexts of the following Pavle Solarić’s (1779-1821) works: novo graždansko zemljeo-
pisanije (Venice, 1804); Ključić u moje zemljeopisanije (Venice, 1804); ulog uma čelovečeskoga u malenu (Ven-
ice, 1808); Mudroljubac indijski (Venice, 1809); Sverh vospitanija k čelovekoljubiju (Venice, 1809); o samosti 
(Venice, 1809); Pominak knjižeski (Venice, 1810), Bukvar slavenski triazbučni (Venice, 1812); zlatnaja knjižica 
(Venice, 1813). The phrase “Pavle Solarić’s paratexts” refers to various texts that Solarić included (“on the edge”) 
in his publications.
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1.  контрастивна анализа

aLtiJana Brkan

VALEURS INTRINSÈQUES DE VIBRATIONS NASALES  
DES VOYELLES ORALES EN FRANÇAIS,  

BOSNIEN ET ANGLAIS AMÉRICAIN

Le but de notre étude est de déterminer la valeur intrinsèque de vibrations nasales des voyelles orales dans le 
contexte oral dans trois langues: français, bosnien et anglais américain. Pour notre étude, nous avons utilisé 
l’accéléromètre piézoélectrique qui capture les vibrations nasales. L’étude porte sur 5 locuteurs natifs de chaque 
langue mentionnée. Les résultats montrent que dans les trois langues et chez tous les locuteurs, la voyelle haute /i/ 
a le plus de vibrations nasales dans le contexte V si bien que dans le contexte CVC ou CV. La durée des voyelles 
orales en fonction du contexte  V, CVC ou CV varie entre les locuteurs en français et en bosnien. En anglais, chez 
tous les locuteurs, toutes les voyelles sont plus longues à l’isolée (V) que dans le mot (CVC ou CV).
Keywords : voyelle orale, valeur intrinsèque, vibration nasale, accéléromètre piézoélectrique

1.  INTRODUCTION

Nous travaillons actuellement sur une étude comparative des phénomènes de coarticulation na-
sale dans trois langues: français, anglais américain et bosnien. Ces trois langues sont très différentes au 
niveau de leur système phonologique. Tandis que le français fait partie de 20% de langues qui utilisent 
la nasalité pour distinguer voyelles orales et voyelles nasales (Maddieson, 1984), le bosnien et l’anglais 
ne possèdent pas de voyelles nasales phonologiques.  A part les 3 voyelles nasales [ẽ, ã, õ,], le français 
standard compte 12 voyelles orales [i, e, ɛ, a, y, ø, œ, ɑ, u, o, ɔ,]. Le  bosnien ne compte que  5 
voyelles orales [i, e, a, o, u]. L’anglais américain possède les voyelles orales [ɑː, æ, e, ı, iː, ɔː, ʊ, 
uː, ʌ, ə, ɜː], les diphtongues [aı, aʊ, oʊ, eı, oı,] et les voyelles rétroflexes [ɚ, ɝ] (Jones, 2006).

Avant d’étudier la nasalisation contextuelle anticipatoire et persévératrice dans les trois langues 
dans les contextes CnVC et CVCn, nous avons voulu analyser les voyelles orales de chaque langue 
mentionnée dans le contexte V (à l’isolé) et dans le contexte CVC ou CV (dans le mots), donc dans le 
contexte oral, afin de voir quelles sont les valeurs intrinsèques de vibrations nasales des voyelles orales 
dans ces trois langues. Nous avons utilisé un appareil non-invasif, l’accéléromètre piézoélectrique qui 
capture des signaux acoustiques oral et nasal et nous apporte ainsi des informations précises sur l’appa-
rition et la disparition du signal nasal. L’étude porte sur 5 locuteurs natifs de chaque langue mentionnée. 

2.  METHODOLOGIE

Les données ont été prises à l’aide de l’appareil accéléromètre piézoélectrique (K&K Sound) et un 
microphone serre-tête (AKG 420L), dans la chambre sourde de l’Institut de Linguistique et Phonétique 
Générales et Appliquées (ILPGA) à Paris et dans les conditions semblables à Sarajevo. 
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1.1.  Corpus

En français, les voyelles étudiées sont: [i, e, ɛ, a, y, ø, œ, u, o, ɔ] dans les phrases du type 
“Vous dites V comme dans CVC ou CV” (lues 2 fois), par exemple: “Je dis /i/ comme dans pipi”, où C1 
=[p, f, s, b] et C2 = [p, r, l]. En bosnien, les voyelles étudiées sont [i, e, a, o, u], dans les phrases du 
type “Kazes V kao CVC, (lues 2 fois), par exemple, “Kazes /i/ kao div”, où C1= [d, p, t,]  et C2 =[v, 
tS’, t, ʒ, d]. En anglais, les voyelles étudiées sont: [ɑː, æ, e, ı, iː, ɔː, ʊ, uː, ʌ] dans les phrases du 
type “I say V like in CVC ou CV”, par exemple “ I say / iː/ like in see”, où C1= [k, l, h, s, p, f] et  C2 
= [p, k, d, t, l].

Les mesures sur  la voyelle à l’isolé en anglais américain ne portent pas sur les voyelles relâchées 
[ɪ, e, æ , ʌ , ʊ ] car elles n’apparaissent généralement qu’en syllabe fermée. 

1.2. Locuteurs

Nous avons enregistré 5 locuteurs natifs de français âgé(e)s de 22 à 35 ans, 5 locuteurs natifs de 
l’anglais américain âgé(e)s de 20 à 30 ans et 5 locutrices natives de bosnien âgées de 22 à 24 ans. 

1.3.  Instrumentation

Pour enregistrer nos données, nous avons fixé l’accéléromètre piézoélectrique au moyen d’un 
adhésif double face sur l’os latéral du nez (diamètre de chaque pastille : 0,5 cm). 

Il est relié à un préamplificateur (40 dB), lui-même relié à une carte d’acquisition. Le signal 
enregistré est couplé avec le signal acoustique oral. Avant l’enregistrement nous avons bien vérifié 
que le niveau d’enregistrement pour le signal acoustique oral durant une séquence orale [papapa], 
correspond au niveau d’enregistrement pour le signal acoustique nasal durant une séquence nasale 
[mɔ̃mɔ̃mɔ]̃. Les premiers auteurs qui ont utilisé un tel type d’instrument sont : (Stevens et al., 1975), 
(Horrii, 1980, 1983), (Lippman, 1981), (Larson et Hamlet, 1987), (Tronnier, 1998). L’instrument est 
non-invasif et transportable.

La segmentation et l’étiquetage du corpus ont été faits de façon semi-automatique à l’aide du 
logiciel PRAAT (Boersma et Weenink, 1999) et à l’aide du script Easy Align. Nous avons ensuite vérifié 
la segmentation manuellement. 

Pour faire nos mesures, nous avons choisi la mesure Root Mean Square (RMS – mesure de 
l’amplitude) pour le signal acoustique nasal (Horii, 1980), (Ramig et al. 1990). Nous avons mesuré la 
durée des voyelles orales, la moyenne du signal nasal des voyelles orales, la moyenne du signal oral des 
voyelles orales et ensuite en divisant la moyenne du signal nasal par la moyenne du signal oral, nous 
avons obtenu le rapport (ratio) entre l’amplitude du signal acoustique nasal et celle du signal oral des 
voyelles à l’isolée et dans les mots.

. Les mesures ont été effectuées grâce à des scripts Matlab adaptés à ces mesures. Ensuite, nous 
avons traité les données statistiquement en fonction de la voyelle et du contexte.

3.  RESULTATS

3.1. Durée des voyelles orales en fonction de la voyelle et du contexte

Nous avons mesuré la durée des voyelles en ms à l’isolée (V) et dans le mot (CVC ou CV) grâce 
à des scripts Matlab et ensuite, les résultats ont été traités statistiquement. 5 locuteurs natifs de chaque 
langue ont répété deux fois les phrases contenant la voyelle à l’isolée et la voyelle dans le mot, ce qui 
fait un total de 20 items pour chaque voyelle: 10 pour voyelles à l’isolée et 10 pour voyelles dans le mot. 
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Langue Voyelle Nb.d’items à 
l’isolé

Nb.d’items 
dans le mot

Durée en ms à 
l’isolé

Durée en ms 
dans le mot

Mot

Français ø 10 10 143 103 feu

Français œ  10 10 160 183 peur

Français a 10 10 136 73 papa

Français ɛ 10 10 147 179 père

Français e 10 10 129 98 fée

Français i 10 10 123 51 pipi

Français ɔ 10 10 147 135 bol

Français o 10 10 126 105 pot

Français u 10 10 124 84 poux

Français y 10 10 132 144 usure

Bosnien a 10 10 176 116 tata

Bosnien e 10 10 154 173 peć

Bosnien i 10 10 156 117 div

Bosnien o 10 10 154 122 pod

Bosnien u 10 10 156 199 puž

Anglais ɑː 10 10 292 139 hot

Anglais æ 10 10 161 black

Anglais e 10 10 194 bed

Anglais ɪ 10 10 104 hit

Anglais iː 10 10 362 240 see

Anglais ɔː 10 10 332 183 call

Anglais ʊ 10 10 105 put

Anglais uː 10 10 353 236 food

Anglais ʌ 10 10 97 cup

Tableau 1 : la durée des voyelles orales en ms à l’isolée (V) et  dans le mot (CVC ou CV) dans les trois 
langues (tous les locuteurs pris ensemble). Nous n’avons pas fait de mesures de durée sur les voyelles 

relâchées d’anglais américain dans la position isolée.

En français, les résultats montrent une différence significative pour la durée en fonction de la 
voyelle et du contexte (p <0,0001, n=200, F=17,469). Nous observons que la plupart des voyelles sont 
plus longues à l’isolée que dans le mot. Cependant, les voyelles /œ, ɛ, y/ sont plus longues dans le 
mot qu’à l’isolé. Il y a eu quelques variations inter-locuteurs. Par exemple, pour un locuteur français, 
ces trois voyelles sont plus longues à l’isolé que dans le mot. La voyelle /e/ est plus longue à l’isolé 
que dans le mot pour 3 locuteurs alors que pour les 2 autres, elle est plus longue dans le mot qu’à l’isolé. 

En bosnien, la différence de durée en fonction de la voyelle et du contexte est significative aussi 
(p<0,0001, n=100, F=11,689). Nous n’avons pas observé de différence inter-locuteurs. Pour tous les 
locuteurs, les voyelles /a, i, o/ sont plus longues à l’isolé tandis que les voyelles /e, u/ sont plus 
longues dans le mot. 

En anglais, la valeur de p pour la durée des voyelles en fonction du contexte est <0,0001; n= 80, 
F=10,297. Nous n’avons pas observé de différence inter-locuteurs. Chez tous les locuteurs, toutes les 
voyelles sont plus longues à l’isolé que dans le mot.

Dans les trois langues, les voyelles sont en général plus longues à l’isolé que dans le mot.
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3.2. Vibrations nasales des voyelles orales en fonction de la voyelle et du contexte

Nous avons divisé la moyenne du signal nasal par la moyenne du signal oral, et nous avons obtenu 
le rapport (ratio) entre l’amplitude du signal acoustique nasal et celle du signal oral des voyelles à l’isolé 
et dans les mots. Plus la valeur du ratio est grande, plus il y a de vibrations nasales. 5 locuteurs natifs de 
chaque langue ont répété deux fois les phrases contenant la voyelle à l’isolé et la voyelle dans le mot, 
ce qui fait un total de 20 items pour chaque voyelle: 10 pour voyelles à l’isolé et 10 pour voyelles dans 
le mot.

Langue Voyelle Nb. 
d’items à 

l’isolé

Nb. d’items 
dans le mot

Moyenne du ratio 
nasal/oral à l’isolé

Moyenne du 
ratio nasal/oral 

dans le mot

Mot

Français ø 10 10 0,204 0,314 feu
Français œ  10 10 0,146 0,167 peur
Français a 10 10 0,246 0,337 papa
Français ɛ 10 10 0,154 0,219 père
Français e 10 10 0,229 0,446 fée
Français i 10 10 0,462 0,792 pipi
Français ɔ 10 10 0,163 0,215 bol
Français o 10 10 0,216 0,250 pot
Français u 10 10 0,446 0,467 poux
Français y 10 10 0,460 0,414 usure
Bosnien a 10 10 0,178 0,210 tata
Bosnien e 10 10 0,191 0,204 peć
Bosnien i 10 10 0,358 0,336 div
Bosnien o 10 10 0,165 0,199 pod
Bosnien u 10 10 0,268 0,259 puž
Anglais ɑː 10 10 0,237 0,434 hot
Anglais æ 10 10 0,239 black
Anglais e 10 10 0,246 bed
Anglais ɪ 10 10 0,527 hit
Anglais iː 10 10 0,456 0,478 see
Anglais ɔː 10 10 0,202 0,237 call
Anglais ʊ 10 10 0,193 put
Anglais uː 10 10 0,316 0,285 food
Anglais ʌ 10 10 0,264 cup

Tableau 2 : les valeurs du ratio nasal/oral des voyelles orales à l’isolé et dans le mot dans les trois 
langues (tous les locuteurs pris ensemble). Plus la valeur est grande, plus la voyelle a de vibrations 

nasales. Nous n’avons pas fait de mesures de durée sur les voyelles relâchées d’anglais américain dans 
la position isolée.

En français, il y a une différence significative de vibrations nasales entre les voyelles (p<0,0001, 
n=200, F=12,916). La voyelle qui a le plus de vibrations nasales est la voyelle /i/ suivie de la voyelle 
/u/ ou /y/. On n’observe pas de différence inter-locuteurs.
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Pour la valeur du ratio nasal/oral en fonction du contexte, la valeur de p=0,0060, n=200, F=7,720. 
La tendance générale est que les voyelles ont plus de vibrations nasales dans le mot qu’à l’isolé. On a 
observé quelques variations inter-locuteurs. Par example, chez un locuteur français, la voyelle /a/ a 
plus de vibrations nasales dans le mot qu’à l’isolé. C’est le contraire chez un autre locuteur. De même 
avec les voyelles /o, u, y/. 

En Bosnien, la différence de vibrations nasales entre les voyelles est significative aussi (p=0,0002, 
n=100, F=6,083). Chez tous les locuteurs, la voyelle qui a le plus de vibrations nasales est la voyelle /i/ 
suivie de la voyelle /u/ ou de la voyelle /a/.  Les mesures montrent une différence pas significative 
pour la valeur de ratio nasal/oral en fonction du contexte (p=0,7318, n=100, F=0,118). La tendance 
générale est qu’il y plus de vibrations nasales pour la voyelle à l’isolé que pour la voyelle dans le mot. 
On a observé quelques variations inter-locuteurs. Par exemple, la voyelle /a/ a plus de vibrations nasa-
les dans le mot pour un locuteur bosnien et c’est l’inverse pour deux autres locuteurs. On a observé les 
variations inter-locuteurs similaires avec les autres voyelles du bosnien.

En Anglais, avec la valeur de p<0,0001, n=80, F=9,664, la différence de la valeur de ratio nasal/
oral est significative entre les voyelles. La voyelle qui a le plus de vibrations nasales est la voyelle /iː/ 
suivie de la voyelle /uː/ ou de la voyelle /ɑː/ quant aux voyelles tendues. Pour un locuteur, c’est la 
voyelle /ɑː/ qui a le plus de vibrations nasales. La différence de la valeur de ratio nasal/oral en fonction 
du contexte n’est pas statistiquement significative avec la valeur de p=0,1469, n=80, F=2,156. La ten-
dance générale est que les voyelles dans le mot ont plus de vibrations nasales que les voyelles à l’isolé. 
Si on regarde les voyelles relâchées dans les mots, on observe que c’est la voyelle /ɪ/ qui a le plus de 
vibrations nasales.

4.   CONCLUSION ET PERSPECTIVE

Le but de notre étude a été de voir quelles sont les valeurs intrinsèques de vibrations nasales des 
voyelles orales chez 5 locuteurs natifs de français, bosnien et anglais américain. Nos résultats ont montré 
que la voyelle /i/ a le plus de vibrations nasales dans les trois langues et chez presque tous les locuteurs. 
Nous observons aussi que, à part le /i/, la tendance générale des locuteurs est d’avoir plus de vibrations 
nasales pour les voyelles hautes comme la voyelle /u/ ou la voyelle /y/ que pour les voyelles basses. 
Nous travaillons actuellement sur des corpus qui nous permettront d’étudier la nasalisation contextuelle 
régressive et progressive dans les contexte CnVC et CVCn dans les trois langues mentionnées. Il sera 
intéressant de voir si les voyelles hautes seront plus nasalisées que les voyelles basses. 
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INTRINZICNA VRIJEDNOST NAZALNIH VIBRACIJA ORALNIH VOKALA U FRANCUSKOM, 
BOSANSKOM I AMERICKOM ENGLESKOM JEZIKU

Резиме 

Trenutno se bavimo komparativnom studijom kontekstualne nazalizacije u tri jezika: francuskom, bosanskom i 
americkom engleskom jeziku. Prije izucavanja prvih rezultata kontekstualne nazalizacije (regresivne i progresivne) 
u tri jezika u kontekstima CnVC i CVCn, htjeli smo analizirati oralne vokale svakog od tri jeziika u izoliranom 
polozaju i u rijeci u oralnom kontekstu, kako bismo dobili intrinzicne vrijednosti nazalnih vibracija oralnih vokala 
u ova tri jezika. Za nasu studiju, koristili smo piezoelektricni akselerometar koji hvata nazalne vibracije. Snimili 
smo 5 izvornih govornika svakog spomenutog jezika. Rezultati su pokazali da kod svih govornika, visoki vokal /i/ 
ima najvise nazalnih vibracija. Sto se trajanja tice, htjeli smo vidjeti razliku u trajanju vokala u izoliranom polozaju 
i u rijeci. Rezultati variraju izmedju govornika u francuskom i bosanskom jeziku a u engleskom jeziku su kod svih 
govornika vokali duzi u izoliranom polozaju nego u rijeci. 
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tatJana struna BerDen

INTERPRETATIONS COLLECTIVE ET DISTRIBUTIVE DE  
QUELQUES / PLUSIEURS / CERTAINS 

ET DE LEURS CORRESPONDANTS EN SLOVENE

Cet article met l’accent sur l’analyse contrastive entre le français et le slovène concernant l’interprétation collective 
et distributive de trois déterminants indéfinis. Dans la recherche nous traitons l’influence sémantique, syntaxique 
et pragmatique de quelques, plusieurs et certains et de leurs correspondants slovènes sur les deux interprétations. 
Dans le spectre de deux interprétations nous cherchons à savoir comment le nombre exprimé dans l’objet et 
dans le sujet peut influencer le résultat, quels sont les restrictions qui empêchent le double emploi d’un même 
quantificateur dans une phrase et pourquoi il est parfois possible ou impossible de garder les mêmes interprétations 
avec le même sens en deux langues. Vu que les résultats dépendent du contexte et de la situation, nous essayons 
d’expliquer les détails de ces contextes. 

Keywords : quantificateurs, déterminants indéfinis, interprétation collective, interprétation distributive

1.  INTRODUCTION

Dans le présent travail nous allons étudier l’interprétation collective et distributive des phrases 
comportant quelques / plusieurs / certains et leurs correspondants slovènes nekaj / več / nekateri. L’in-
terprétation des phrases comportant dans les SN les déterminants pluriels certains / plusieurs / quelques, 
peut être distributive, collective (sans qu’elles contiennent un élément explicitement distributif ou col-
lectif) ou bien ambiguë (1) (Bosveld-De Smet 1994, Leeman 2004, Muller 2006, Dobrovie-Sorin et 
Beyssade 2004). Parfois une des interprétations peut-être prédominante. Cela dépend de la pragmatique 
et surtout de la caractéristique des déterminants indéfinis et de leur sémantique. Certains auteurs asso-
cient la notion de groupe à celle de collectivité, et la notion de somme à celle de distributivité. La dis-
tribution que les déterminants indéfinis assument suppose une prédication à interprétation distributive 
possible et un argument sémantiquement pluriel (Muller 2006).

(1) Plusieurs filles ont chanté une chanson. 
	interprétation collective : il y avait plusieurs filles qui ont chanté ensemble
	interprétation distributive : chaque fille a chanté une chanson

On appelle « distributif » un élément qui associe une propriété à chacun des individus apparte-
nant à une pluralité. Et on appelle « collectif » tout élément qui dénote une pluralité telle que, pour une 
propriété donnée, chacun de ses membres ne la satisfait pas indépendamment des autres (Mari 2006).  

Un nom singulier collectif (chœur) dénote des objets qui intègrent une notion d’organisation entre 
les membres. Un SN singulier distributif (ici avec déterminant : cet homme) n’est pas nécessairement 
distributif, car il ne dénote pas nécessairement un homme en particulier. Un SN est distributif quand il 
dénote des individus singuliers, ou des sommes de ces individus. Et un SN pluriel est ambiguë et peut 
tantôt être interprété collectivement tantôt distributivement. 

Le but de cet article est de montrer que l’interprétation des phrases avec plusieurs / quelques / 
certains n’est pas toujours la même en français et en slovène, bien que dans la traduction ces mots isolés 
puissent facilement trouver leurs correspondants slovènes, qui peuvent être več / nekaj / nekateri. 

Les phrases contenant des opérateurs de distributivité (chacune des filles chante), qui sont ca-
pables de faciliter l’une ou l’autre interprétation, sont exclues de ce travail.
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Tout d’abord nous examinerons les trois indéfinis occupant la position de sujet de la phrase, puis 
celle d’objet et dernièrement les indéfinis occupant la position de sujet et d’objet de la même phrase. 
Nous supposons que la place de plusieurs / quelques / certains n’a pas d’influence sur l’interprétation et 
que celle-ci dépend du contexte.

Nous allons regarder de plus près aussi quelques traductions slovènes où le verbe au passé peut-
être traduit avec l’aspect imperfectif ou perfectif, ce qui parfois peut entraîner des différences dans 
l’interprétation. Il paraît que l’aspect du verbe peut avoir une forte influence sur l’interprétation en 
slovène. Dans les cas où il n’y pas de changements interprétatif, nous avons  laissé une seule traduction. 
Dans les cas où ce changement apparaît nous avons mis deux possibilités de traduction avec l’explica-
tion détaillée du sens.

La traduction slovène est faite en deux lignes, car nekaj/več exigent leur complément en génitif 
et le verbe à la 3ème personne du singulier, tandis que nekateri exige le complément en nominatif et le 
verbe à la 3ème personne du pluriel. A cause de différentes constructions syntaxiques nous avons  fait les 
traductions slovènes séparément pour nekaj/več et pour nekateri. 

2.  QUELQUES/ PLUSIEURS / CERTAINS EN POSITION DE SUJET

Cette section sera consacrée aux cas dans lesquels quelques / plusieurs / certains occupent la 
position de sujet dans la phrase. Cf. (2) : 

(2)  a) Quelques/Plusieurs/Certains amis ont mangé une pizza.
 b) Nekaj/več prijateljev je pojedlo pico.

Nekateri prijatelji so pojedli pico.

Ces phrases sont susceptibles d’avoir l’interprétation collective (les amis ont mangé une pizza 
> tous ensemble > une seule pizza pour le groupe) ou bien distributive (les amis ont mangé chacun sa 
pizza) dans les deux langues. 

Les trois indéfinis peuvent être tous employés dans la position de sujet dans une phrase, pourtant 
avec une petite variation du sens. On emploie quelques/nekaj pour exprimer une quantité peu élevée. 
L’emploi de plusieurs/več signifie normalement une quantité plus élevée (Gondret 1976, Flaux et al. 
1997). Mais il s’agit souvent d’une différence de point du vue. Dans les deux cas il est difficile de 
préciser le nombre d’individus dont on parle, car cela dépond fortement du point du vue personnel et 
aussi de la quantité totale des individus.

Par sa caractéristique certains signifie une discrimination de qualité ou d’identité. Les entités qu’il 
rassemble ont une caractéristique que les autres n de l’ensemble N n’ont pas (Leeman 2004, Gondret 
1976). On emploie certains/nekateri pour désigner aussi les individus qu’on ne veut pas mentionner, 
mais dont on connait bien l’identité.

Dans le cas (3) le prédicat s’applique à des individus et seule l’interprétation distributive est 
possible dans les deux langues. Bien que le prédicat soit au pluriel il attribue la propriété d’être français 
à chaque individu atomique de la masse limitée par des quantificateurs. 

(3)  a) Quelques/Plusieurs/Certains garçons sont français.
   b) Nekaj/več fantov je Francozov.

 Nekateri fantje so Francozi.

Certains (Bosveld-de Smet 2004, Leeman 2004) ainsi que son équivalent slovène privilégient 
l’interprétation distributive (4) si le prédicat de la phrase ne force pas l’interprétation collective. 
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(4)  a) Certains amis sont arrivés. 
b) Nekateri prijatelji so prišli. 

 Dans une même phrase quelques et plusieurs privilégient la lecture collective, qui correspond à une 
lecture de groupe. D’après Muller (2006) dans la phrase (5) il existe la possibilité de distribuer l’action 
(arriver). Le slovène choisit aussi l’interprétation collective et la distribution de l’action arriver/priti 
parmi les individus.

(5)  a) Quelques/Plusieurs amis sont arrivés.
b) Nekaj/več prijateljev je prišlo.

La nature sémantique du prédicat peut aussi influencer l’interprétation. Il y a aussi des phrases où 
la nature du prédicat oriente l’interprétation du sujet. Cela ressort bien du contraste entre (6) et (7) où 
l’on voit que se réunir a une interprétation collective, tandis qu’accoucher déclenche nécessairement 
distributivité. L’inverse serait peu probable. Le facteur qui dans ces deux exemples influence 
l’interprétation est surtout la sémantique du verbe. 
(6) a) Quelques/Plusieurs amis se sont réunis.

b) Nekaj/več prijateljev se je zbralo.

(7) a) Quelques/Plusieurs amies ont accouché.
b) Nekaj/več prijateljic je rodilo.

Plusieurs et quelques, les indéfinis pluriels au « sens étroit » (Corblin 1997), admettent souvent 
l’interprétation collective mais permettent aussi l’interprétation distributive, surtout dans les phrases 
avec un objet direct. 

(8)  a) Quelques élèves ont confectionné une affiche. (Leeman 2004)
b) Nekaj učencev je izdelalo (en) plakat.

(9)  a) Plusieurs élèves m’ont fait un cadeau. (Leeman 2004)
  b) Več učencev mi je dalo (eno) darilo.

La phrase (8a) peut recevoir deux  interprétations : 
(i) soit il y avait quelques élèves qui ont confectionné une affiche ensemble ; 
(ii) soit chacun a confectionné son affiche. 

Il en va de même pour (9a) où les élèves ont pu donner un cadeau ensemble ou bien chacun son 
cadeau. 

Pourtant en slovène cette double interprétation n’est pas acceptable. Le sujet au pluriel ne permet 
pas l’interprétation distributive si l’objet dans cette même phrase est au singulier. Pour obtenir l’inter-
prétation distributive en slovène aussi, on devrait mettre l’objet direct soit au pluriel soit au duel (11, 
13), selon le nombre exprimé dans le sujet, pour obtenir le même nombre exprimé dans le sujet et l’objet 
direct. 

Même si nous remplaçons les pronoms indéfinis par des noms propres, le français garde la possi-
bilité des deux interprétations, alors que le slovène ne permet que l’interprétation collective. De nouveau 
l’interprétation distributive ne serait acceptable qu’avec le même nombre exprimé dans le sujet et dans 
l’objet direct (11b, 13b).

(10) a) Ivana et Julija ont confectionné une affiche.
      b) Ivana in Julija sta naredili plakat.
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(11) a) Ivana et Julija ont confectionné deux affiches. 
        b) Ivana in Julija sta naredili dva plakata.

L’exemple (11b) pourrait avoir l’interprétation distributive si on mettait le verbe à la forme imper-
fective du passé (sta delali), notamment ivana et Julija confectionnaient une affiche pendant que Miha 
et Luka confectionnaient un mosaïque. L’aspect imperfectif du verbe en slovène donne la possibilité de 
l’interprétation distributive. Pourtant cette interprétation reste très restreinte même en slovène. Dès que 
l’objet direct (plakat/affiche) est au duel il est possible que Ivana et Julija aient confectionné deux af-
fiches ensemble ou séparément, ce qui revient à dire que les deux interprétations deviennent acceptables.

Pourtant il ne serait pas juste de remplacer ces pronoms indéfinis en Slovène seulement avec 
Ivana et Julija, car les quantificateurs choisis dénotent au moins trois éléments en slovène. Cela n’est pas 
toujours le cas en français ou plusieurs auteurs parlent d’une quantité au moins égale à deux (Bosveld de 
Smet 1994, Corblin 1987, Gondret 1976). Donc, il serait plus naturel de les remplacer par ivana, Julija 
et Miha :

(12) a) Ivana, Julija et Miha ont confectionné une affiche. 
          b) Ivana, Julija in Miha so naredili plakat.
                                 affiche (acc.m.sg.)
(13) a) Ivana, Julija et Miha ont confectionné des affiches. 
          b) Ivana, Julija in Miha so naredili plakate.
                                                             affiches (acc.m.pl.)

Les observations sur l’aspect du verbe et le nombre exprimé dans le sujet et l’objet en (12) et 
(13) sont les mêmes qu’en (10) et (11). Si nous remplaçons la forme perfective par la forme imperfec-
tive, et si nous continuons la phrase (11) avec une restriction (… que Miha et Luka confectionnaient 
un mosaïque) l’interprétation distributive devient possible (les uns confectionnaient des affiches mais 
les autres confectionnaient des mosaïques). Mais l’acceptabilité de cette construction reste restreinte. 
Pour l’interprétation collective de quelques/plusieurs le slovène préfère utiliser un objet au pluriel (ou 
au duel).

Comme mentionné ci-dessus, certains tend à déclencher une interprétation distributive. L’inter-
prétation collective serait acceptable, si on continue la phrase pour délimiter plusieurs groupes d’élèves. 

(14)    a) Certains élèves ont confectionné une affiche (et les autres ont mis le décor). 
b) Nekateri učenci so izdelali (en) plakat (, ostali pa so pripravili dekoracijo).

(15) a) Certains élèves m’ont fait un cadeau (et les autres sont partis).
         b) Nekateri učenci so mi dali (eno) darilo (ostali pa so odšli).

La phrase (16) est intéressante car seule l’interprétation distributive est acceptable pour les trois indéfinis 
qui figurent dans le complément prépositionnel du N en position de SN sujet.

(16)   a) La tête de certains/plusieurs/quelques garçons dépassait du rideau.
      b) *Glava nekaterih/več/nekaj fantov je pokukala izza zavese.

c) Glave nekaterih/več/nekaj fantov so pokukale izza zavese.

Bien que la tête reste au singulier, la distribution quantitative de quelques, plusieurs et certains ne 
permet que l’interprétation distributive. En slovène il est impossible d’avoir la tête (glava) au singulier. 
Le slovène exige la forme plurielle des têtes (glave) pour n’avoir que l’interprétation distributive.

En résumé, les faits passés en revue dans cette section ont montré que les deux interprétations sont 
possibles en slovènes à partir du moment où le sujet et l’objet  expriment le même nombre (12, 14). Cette 
contrainte ne pèse pas sur le français, puisque les phrases ayant le sujet au pluriel et l’objet au singulier, 



INTERPRETATIONS COLLECTIVE ET DISTRIBUTIVE DE  QuELQuES / PLuSiEuRS / CERTAinS ET ...

129

peuvent facilement admettre les deux interprétations. En employant la forme imperfective ou perfective 
du verbe au passé quand cela est possible, le slovène peut parfois obtenir des interprétations différentes.

3.  QUELQUES / PLUSIEURS / CERTAINS EN POSITION D’OBJET DIRECT

Dans cette section, nous examinerons les phrases avec les trois quantificateurs en position d’objet 
direct et avec  le sujet au pluriel.

Dans le cas du sujet singulier il s’agit d’un seul acteur et de plusieurs actions à attribuer. Dans les 
cas qui nous intéressent ici, lorsque le sujet est au pluriel, l’interprétation revient à attribuer plusieurs 
acteurs à plusieurs actions. 

Il semblerait que l’interprétation des phrases avec quelques / plusieurs / certains dans le sujet et 
avec l’objet direct pluriel pose moins d’ambigüités : nous avons le même nombre exprimé dans le sujet 
et dans l’objet (cf. section 2). Mais ce nombre n’est pas forcement le même. Nous savons seulement 
qu’il s’agit du pluriel.

Dans (17) toutes les phrases peuvent aussi bien recevoir l’interprétation collective que 
distributive ont l’interprétation collective (tous ensemble ils ont mangé quelques/plusieurs pizzas) et 
aussi l’interprétation distributive (chacun d’eux a mangé une pizza). L’aspect du verbe slovène n’a pas 
d’influence sur interprétation.

(17)   a) Les amis ont mangé quelques/plusieurs/ ?certaines pizzas.
  b) Prijatelji so (po)jedli nekaj/več pic.

          ? Prijatelji so (po)jedli nekatere pice.

Certains paraît difficilement dans cette position, et c’est aussi le cas de son équivalent slovène. 
Bien qu’ils soient grammaticalement acceptables ils ne le sont pas pragmatiquement. Certains suppose 
que le locuteur connait l’identité du référent dont il parle (Leeman 2004). En employant certains, le 
locuteur, conscient des spécificités du référent du SN, parle des objets ou des personnes, sans toutefois 
préciser leur spécificité ni ce qui les différencie des autres dans la masse. Si le contexte était plus large, 
certains serait également acceptable (il y a certaines pizzas qu’ils ont mangées, et les autres qu’ils ne 
les ont pas mangées).

(18)   a) Les élèves ont confectionné quelques/plusieurs/ ?certaines affiches.
      b) Učenci so naredili nekaj/več plakatov.
       ? Učenci so naredili nekatere plakate.
   
(19) a) Les élèves m’ont fait plusieurs/quelques/ ?certains cadeaux.

   b) Učenci so mi dali več/nekaj daril.
? Učenci so mi dali nekatera darila.

De nouveau ces phrases (18, 19) privilégient la lecture collective. Pourtant les deux actions 
peuvent être distribuées. On pourrait dire qu’ici la répartition des actions ne joue pas un rôle important. 
Le nombre d’affiches par élève, ainsi que le nombre des cadeaux par élève ne nous intéressent pas. En 
slovène et en français nous retrouvons les mêmes phénomènes mentionnés ci-dessus. 

Essayons maintenant avec le verbe slovène à l’imparfait. Il s’avère que  la traduction (18’ b) serait 
acceptable dans différents contextes, mais la construction donner les cadeaux/dajati darila en (19’ b) en 
forme imperfective est difficilement acceptable:

(18’) a) Les élèves ont confectionné quelques/plusieurs/ ?certaines affiches.
     b) Učenci so izdelovali nekaj/več plakatov.
  ? Učenci so izdelovali nekatere plakate.
                       impf.,3p.pl
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(19’) a) Les élèves m’ont fait plusieurs/quelques/ ?certains cadeaux.
b) ?? Učenci so mi dajali  več/nekaj daril.
 ?? Učenci so mi  dajali  nekatera darila.

   impf.,3p.pl

L’emploi de nekateri reste pragmatiquement inacceptable, mais de nouveau grammaticalement 
correct. L’emploi de nekaj/več dans (18’) est probable mais l’aspect du verbe n’a pas d’influence sur 
l’interprétation. La lecture collective reste primaire ; la distribution des actions devient difficile ou 
même impossible. Contrairement à l’exemple (18’ b) l’exemple (19’ b) n’est pas naturel. On imagine 
difficilement l’action imperfective de « faire quelques cadeaux ». Pourtant la phrase est grammaticalement 
correcte.

L’interprétation privilégiée dans (20) est l’interprétation collective, nommée la lecture-somme 
(dans le cadre de lecture de groupe - Muller 2006), où le scénario précis des actions n’est pas donné. Il 
est de nouveau impossible de lier les quantités ; notamment le nombre d’enfants au nombre de vélos. Il 
est donc impossible de savoir, combien de vélos les enfants avaient loué. 

(20)    a) Les cinq enfants ont loué quelques/plusieurs/ ?certains vélos. (Muller 2006)
b) Pet otrok si je sposodilo nekaj/več koles.

            ? Pet otrok si je sposodilo nekatera kolesa.

D’après Muller (2006) l’interprétation distributive dans les cas (18-20) est possible aussi, 
pourtant elle est très personnelle, théorétiquement peu probable, mais possible. En slovène aussi, cette 
interprétation distributive reste peu probable. On imaginerait difficilement que chacun de cinq enfants 
a loué plusieurs vélos et que chaque élève a confectionné quelques affiches individuellement. C’est des 
facteurs pragmatiques qui dans ces cas empêchent l’interprétation distributive.

Dans le cas (21) la nature sémantique du verbe et de l’objet direct rendent la distributivité des 
actions inacceptable. 

(21)   a) Les enfants ont préparé quelques/plusieurs/ ?certaines pièces de théâtre. 
     b) Otroci so pripravili nekaj/več gledaliških iger.
      ? Otroci so pripravili nekatere gledališke igre.

Il parait normal qu’une pièce de théâtre ne soit pas presentée par un seul enfant. C’est pourquoi 
ici il n’y a pas de problèmes avec l’interprétation collective grâce à la sémantique des composants de la 
phrase.

Les faits passés en revue dans la section 3 corroborent la thèse de la section 2, selon laquelle 
les phrases avec le même nombre exprimé dans le sujet et dans l’objet posent moins d’ambigüités 
dans l’interprétation. Dans les exemples où les quantificateurs sont en position d’objet direct la lecture 
privilégiée est collective. Pourtant la répartition des actions, ainsi que l’interprétation distributive restent 
théorétiquement possibles, mais dépendent de la sémantique du verbe,  de l’objet de la phrase et aussi 
de nos connaissances du monde, c’est-à-dire de la pragmatique. Dans le dernier cas le point de vue 
personnel a une grande influence. 

Comme dans les exemples de la section 3 certains et son équivalent slovène nekateri dans la 
position d’objet caractérisent fortement le SN auquel ils appartient, ils s’y retrouvent difficilement. Les 
deux seraient acceptables dans un contexte plus large, duquel on pourrait discerner « certains individus » 
mentionnés.

L’aspect du verbe slovène dans les exemples choisis, ne provoque pas de changement de sens ni 
d’interprétation. Nous avons vu qu’il existe des cas où la forme imperfective du verbe slovène n’est pas 
acceptable.
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4.  QUELQUES/ PLUSIEURS / CERTAINS EN POSITION DE SUJET ET D’OBJET 
DIRECT

Dans cette partie nous examinerons des phrases contenant l’un des trois indéfinis dans le sujet 
et dans l’objet de la même phrase. Dans ces phrases avec deux SN l’ambigüité entre l’interprétation 
collective ou distributive est fréquente. Parfois ces phrases peuvent avoir une interprétation collective et 
même deux ou plusieurs interprétations distributives, selon la répartition de la pluralité : a+b+c / a,b+c 
/ a, b+c / …

(22) a) Quelques/Plusieurs/Certains amis ont mangé quelques/plusieurs/ ?certaines pizzas. 
      b) Nekaj/več prijateljev je pojedlo nekaj/več pic // ?nekatere pice. 
     b’) Nekateri prijatelji so pojedli več/nekaj pic // ?nekatere pice. 

(23) a) Quelques/Plusieurs/Certains étudiants ont préparé quelques/plusieurs/ ?certaines affiches. 
  b) Nekaj /Več študentov je pripravilo nekaj/več plakatov // ?nekatere plakate. 
  b’) Nekateri študenti so pripravili nekaj/več plakatov // ?nekatere plakate. 

(24) a) Quelques/Plusieurs/Certains étudiants m’ont fait quelques/plusieurs/ ?certains cadeaux. 
  b) Nekaj /Več študentov mi je dalo nekaj/več daril // ?nekatera darila. 
  b’) Nekateri študenti so mi dali nekaj/več daril // ?nekatera darila. 

Dans chacun des trois cas (22-24) ci-dessus, les phrases peuvent admettre dans une seule phrase 
deux indéfinis, mêmes ou différents. Cela est surtout vrai pour l’emploi de quelques/nekaj et plusieurs/
več, tandis qu’avec certains/nekateri nous rencontrons plus de restrictions. Ces deux derniers sont 
difficilement acceptables dans la position de l’objet, s’ils ont déjà été utilisés dans le sujet. Une première 
apparition dans la phrase (étant sujet) apparemment délimite des individus à tel point qu’il parait presque 
impossible de faire une deuxième délimitation des individus (22 b -24 b) avec certains/nekateri (étant 
objet). 

Dans ces cas où différents quantificateurs figurent dans une même phrase, nous retrouvons une 
autre contrainte avec certains/nekateri. Il parait impossible de combiner le SN sujet avec quelques/nekaj 
ou plusieurs/več avec l’objet direct qui contient certains/nekateri (22 – 26). Tous ces exemples sont 
grammaticalement corrects mais au niveau pragmatique ils semblent difficilement acceptables. Certains 
et nekateri  apparaissent difficilement en position d’objet, si un autre des trois indéfinis étudiés a été 
employé dans la même phrase comme sujet. Apparemment leur caractéristique, pourtant indéfinie, est 
trop forte, pour permettre la répétition de certains/nekateri étant objet.

L’interprétation privilégiée dans tous les cas choisis est collective. Nous avons le pluriel dans le 
sujet et dans l’objet, c’est-à-dire le même nombre dans les deux positions. Comme nous l’avons déjà 
constaté, cela devrait nous permettre d’avoir aussi l’interprétation distributive. Pourtant l’interprétation 
distributive proprement dite reste peu probable dans les deux langues. Comme le nombre exprimé est 
deux fois indéterminé, il est difficile d’attribuer un nombre précis d’actions à un certain nombre de sujets. 
C’est le pluriel indéterminé, qui dans les deux positions rend l’interprétation distributive peu probable. 
L’absence soit de sujet défini soit d’objet défini est celle, qui également empêche l’interprétation 
distributive. 

Pourtant le contexte joue un rôle très important dans l’interprétation. Si nous parlons de quelques/
plusieurs/certains amis ou nekaj/več/nekateri prijatelji dont nous connaissons l’identité, il est possible 
d’interpréter ces phrases de la façon distributive. Dans des situations pareilles nous pouvons rencontrer 
la distribution qui se fait parmi les groupes, notamment les individus non-atomiques (Junker 1994). Pour 
accepter cette distribution il faut bien connaitre le contexte dans lequel les phrases sont employées. 

Il est intéressant que le français et le slovène dans tous ces cas fonctionnent de la même manière.
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L’exemple (25) garde l’interprétation collective, grâce à l’objet de la phrase qui, pour sa réalisation, 
a besoin d’un groupe d’individus.

(25) a) Quelques/Plusieurs/Certains enfants ont préparé quelques/plusieurs/ ?certaines pièces de théâtre.
  b) Nekaj /Več otrok je pripravilo nekaj / več gledaliških iger / ?nekatere gledališke igre. 

b’) Nekateri otroci so pripravili nekaj / več gledaliških iger / ?nekatere gledališke igre. 

Dans le cas suivant, la répartition des actions serait sémantiquement probable parmi les individus 
non-atomiques. Pourtant l’usage des quantificateurs indéfinis dans le sujet et dans l’objet de la phrase ne 
permet pas la répartition des actions parmi les individus atomiques. 

(26) a) Quelques/Plusieurs/Certains cinq enfants ont loué quelques/plusieurs/ ?certaines vélos. 
      b) Nekaj/več otrok si je sposodilo nekaj/ več koles / ?nekatera kolesa.
      b’) Nekateri otroci so si sposodili nekaj/ več koles / ?nekatera kolesa.

Dans des conditions restreintes ces deux derniers cas pourraient permettre la répartition de pluriel 
qui permettrait aussi l’interprétation distributive. La distributivité parmi les individus non-atomiques 
dépend de nouveau de la subjectivité du locuteur et aussi du contexte, qui doit être connu par tous les 
participants. 

Pour résumer, plusieurs/quelques ainsi que več/nekaj peuvent être présents deux fois (étant le 
sujet et l’objet) dans une phrase sans aucun problème, ce qui n’est pas le cas pour certains et nekateri. 
Ces derniers y apparaissent difficilement deux fois. En plus, dans la même phrase ils sont difficilement 
compatibles avec plusieurs/quelques ou več/nekaj. Leur caractéristique sémantique borne les entités 
d’un groupe dès leur première apparition (étant sujet) dans la phrase, ce qui rend apparemment leur 
réutilisation dans l’objet impossible.

Les exemples (22 - 26) ont une interprétation préférentiellement collective tant en slovène 
qu’en français. Pourtant dans tous ces exemples les actions peuvent être distribuées parmi les acteurs 
non-atomiques sans un scénario détaillé – ce qui rend l’interprétation distributive possible aussi. 
L’interprétation distributive dépend fortement du point du vue personnel des interlocuteurs, du contexte 
et de la situation. 

Le changement de l’aspect des verbes slovènes n’influerait pas sur les interprétations. 

5.  CONCLUSION 

Dans ce travail nous avons analysé l’interprétation collective et distributive de SN avec quelques 
/ plusieurs / certains et nekaj / več / nekateri en différentes positions dans une phrase. 

En français, lorsque les quantificateurs figurent dans le sujet, nous avons constaté que ces 
quantificateurs en position du sujet permettent les deux interprétations sans contraintes. En slovène une 
contrainte d’identité de nombre pèse sur le nombre exprimé dans le sujet et dans l’objet qui doit être 
le même pour obtenir les deux interprétations. Sinon, la lecture en slovène est normalement collective. 

Quand le SN-hôte de quelques / plusieurs / certains et nekaj / več / nekateri apparait en 
position d’objet, voire également en position sujet,  le français et le slovène se ressemblent dans les 
interprétations. C’est alors l’interprétation collective qui est privilégiée et l’interprétation distributive est 
pragmatiquement acceptable et théorétiquement possible. Cette interprétation requiert que le prédicat 
puisse s’appliquer à des individus atomiques. Pourtant rien ne nous permet de lier la quantité des actions 
au sujet, quand celui-ci est au pluriel. Et quand les quantificateurs apparaissent en position du sujet et de 
l’objet la répartition des actions ne peut se faire que parmi les groupes non-atomiques.

Nous avons constaté aussi que certains et nekateri se comportent souvent de la même façon : 
les deux insistent sur le caractère particulier des éléments en question, ce qui les empêche d’apparaitre 
en position d’objet direct, sans autres explications contextuelles. Ils subissent par ailleurs quelques 
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restrictions quand on veut les utiliser deux fois dans la même phrase ou quand on veut les combiner avec 
les autres quantificateurs dans la même phrase. Il semble que leur première apparition dans la phrase 
rend la deuxième répétition de certains/nekateri difficile.

Concernant l’interprétation, certains et nekateri ne permettent normalement que l’interprétation 
distributive. C’est de nouveau dû à leur nature caractéristique, à leur caractère particulier.

En slovène, l’aspect du verbe influence l’interprétation uniquement quand quelques / plusieurs / 
certains et les équivalents slovènes étaient en position du sujet. Nous avons pensé que cette influence 
aurait été visible dans les autres positions des déterminants aussi. 

Finalement c’est uniquement dans les cas où les quantificateurs choisis employés comme sujet, 
que l’on constate une différence d’interprétation entre le français et le slovène. Cette interprétation 
dépend en bonne part de la nature sémantique du prédicat et de considérations d’ordre pragmatique. Ainsi 
peut-être obtiendrait-on des résultats différents en faisant varier les sujets et objets choisis, notamment 
manger un sandwich au lieu de manger une pizza. Le partage d’une pizza entre amis semble tout à fait 
naturel, ce qui n’est peut-être pas le cas pour un sandwich. Cela montre encore une fois que la nature 
sémantique des mots et notre connaissance du monde viennent  influencer  l’interprétation. 

Comme nous l’avons vu dans ce travail, l’analyse de l’interprétation collective et distributive 
révèle souvent un point de vue personnel, qui dépend des objets auxquelles ces deux notions renvoient : 
les groupes et les sommes. La pluralité, qui peut concerner les syntagmes nominaux, a la possibilité 
d’être repartie en différentes parties. La partition de la pluralité dénotée peut se faire de différentes 
manières. Et quand le SN dénote des individus pluriels ayant des relations ou la notion de groupe il 
s’agit de la collectivité, qui a la possibilité d’être parfois interprété de la façon distributive aussi. 
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COLLECTIVE AND DISTRIBUTIVE INTERPRETATIONS OF 
QuELQuES / PLuSiEuRS / CERTAinS AND THEIR COUNTERPARTS IN SLOVENE

Summary

This study focuses on the contrastive analysis of French and Slovene, with a special emphasis on the collective and 
distributive interpretations of three selected indefinite determiners. In the study, it is examined how the semantic, 
syntactic and pragmatic features of quelques/plusieurs/certains and their Slovene equivalents influence the two 
interpretations. This is a preliminary study which is based on a review of a number of researches made by differ-
ent authors. The selected examples along with their Slovene translations help to illustrate the differences between 
both languages.
The aim of this work is to show that French and Slovene collective and distributive interpretations do not always 
correspond. What is more, Slovene does not always allow for both interpretations, which may be, depending on 
the context, fully acceptable in French. 
In the study, the three quantifiers are first put in place of the object, then in the place of the subject, and at the end 
in the place of the subject and object of the same phrase. Then, the semantic difference of the three quantifiers is 
explained.
Within the scope of the two interpretations, it is studied how the number expressed by the subject or object can in-
fluence the final result, what the restrictions that prevent the duplication of the same quantifier in the same sentence 
are, and why it is sometimes impossible to keep the same interpretations with the same meaning in both languages. 
As the results may depend on the context and situation, different results in some contexts are explained as well. 

                  Tatjana Struna Berden
       Université de Ljubljana, Faculté des lettres, Slovénie
              tatjana.struna@gmail.com
      

http://www.pur-editions.fr/resultat.php?auteur=Georges Kleiber, Brenda Laca et Liliane Tasmowski %28dir.%29
http://www.semantique-gdr.net/dico/


135

tiJana ašić – Veran stanoJeVić

LOCUS ET TELOS EN FRANÇAIS ET EN SERBE

Ce travail1 se propose d’étudier l’interpétation dite télique de certains tours prépositionnels (de type à l’école, à la 
plage) qui, lorsqu’ils sont construits avec des verbes comme être ou aller peuvent s’utiliser non seulement pour 
signaler la localisation dans l’espace, mais aussi pour exprimer ce qu’on appelle une routine sociale. Nous exami-
nons les facteurs qui favorisent l’émergeance de cette lecture aussi bien en français qu’en serbe.  

Mots clé: locus, telos, défini, indéfini, qualia, sémantique.   

1.  INTRODUCTION

Dans leurs travaux Corblin (2011) et Aurnague (à paraître) montrent qu’en français certaines 
expressions de localisation présentent des propriétés remarquables. En effet, la préposition à dans les 
exemples (1) et (2) ci-dessous ne signale pas uniquement la localisation, mais aussi la participation du 
sujet à ce qu’il est convenu d’appeler une «routine sociale» (Vandeloise 1987). 

(1) Pierre va à l’école.
(2) Pierre est à la plage.

La dualité d’interprétation des exemples de ce type est manifeste : l’interprétation spatiale  selon 
laquelle Pierre va ou est localisé par rapport à un lieu) est enrichie par une interprétation télique (telos: 
Pierre va ou se rend dans ce lieu, pour y bénéficier de la fonction sociale associée - il va à l’école en tant 
qu’écolier et à la plage pour s’amuser et nager).
Cet article propose une analyse de ces constructions et des leurs équivalents en serbe.

2.  QUATRE FACTEURS POUR LA LECTURE TELIQUE 

D’après les analyses de Corblin (2011), la lecture télique (autrement appelée « routine sociale »2) est 
le résultat d’une interface des quatre facteurs sémantiques suivants: 

I) La nature de l’article défini en français 
II) La sous-spécification de la préposition à 
III) Le type de verbe (spatialement neutre comme être ou  aller)
IV) La structure des qualia (au sens du léxique génératif de Pustejovsky, 1995)  

  du nom employé.

L’analyse du SN défini occupant la position du complément n’est pas simple: s’agit-il d’un emploi 
générique ou d’un usage plutôt «intensionnel»? 

Des linguistes travaillant sur les prépositions spatiales comme Vandeloise (1987) et Aurnague 
(2009), entre autres, analysent les SN du type mentionné comme étant «génériques». Furukawa (1986) 

1  Cette recherche contribue au projet scientifique N° 178002 (Jezici  i  kulture  u  vremenu  i prostoru) financé par le Ministère 
de la Science et du Développement technologique de Serbie. 

2  Il s’agit, comme on l’a vu dans l’introduction, de l’interprétation ‘Pierre est écolier’ qu’on associe normalement à des 
exemples comme (1) et ‘Pierre profite des plaisirs de la plage’ pour l’exemple 2.
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à la suite de Martin (1986) parle de défini «intensionnel» et en propose une analyse qui met en avant ses 
similarités et ses différences avec le défini générique. 

Ces deux courants de recherche partagent l’idée que ce défini n’est pas «référentiel», qu’il n’est 
pas utilisé pour dénoter un objet ou un lieu particulier. Cependant cette analyse classique est confrontée 
à des problèmes. Ainsi elle ne permet pas de prédire que ce SN défini peut être utilisé, tout en gardant 
son interprétation «routine sociale», comme antécédent de reprises anaphoriques ou démonstratives, ou 
comme antécédent du pronom «lequel»:  

 (3) Pierre va (est) à l’école.
     a) Et cette école est loin de votre domicile?
     b) Et à laquelle l’avez-vous inscrit?

Force est d’admettre que ces suites ne sont acceptables que si un groupe nominal de la phrase 
antérieure introduit un individu particulier dans le discours. Le seul groupe nominal de la phrase qui peut 
être à la source de cette introduction de particulier est évidemment le groupe nominal défini singulier. 
On en infère que ce SN ne peut être ni un générique, ni un SN incorporé, ni un SN intensionnel.

On supposera qu’il s’agit d’un type d’emplois référentiels des SN définis connu sous le nom 
d’emploi fonctionnel ou associatif3. Le fonctionnement associatif d’un SN défini peut être illustré par 
l’exemple (4): 

(4) Marie tomba malade, et le médecin lui prescrivit du repos.   

Le défini le médecin est utilisé sans avoir été mentionné par le contexte discursif ou textuel précé-
dent. Les définis de ce type (associatifs ou fonctionnels) doivent en principe être légitimés par des indices 
contextuels. En (4) c’est la présence du prédicat tomber malade qui légitime l’usage du défini fonctionnel 
le médecin. Dans un exemple comme (5), c’est l’usage de blessé qui légitime le défini l’hôpital:   

 (5) On achemina le blessé vers l’hôpital.

Nous accepterons l’hypothèse de Corblin selon laquelle le recours au défini dans les tours locatifs 
qui nous intéressent dans ce travail signale que la seule localisation à une entité de type N (hôpital, 
plage) suffit, en l’absence d’autre information, à identifier un n et un seul : celui qui remplit, à l’égard 
de l’humain mentionné dans la phrase, sa fonction typique (Corblin, 2011).  
Le deuxième facteur pour l’interprétation télique est la nature de la préposition à en français. En dehors 
des prépositions sur, sous, derrière, devant, qui donnent des instructions spatiales précises (Asic, 2008) 
le français possède aussi les prépositions à, en, de qui sont sémantiquement neutres. Autrement dit, ces 
dernières sont basées sur des concepts assez vagues parce qu’elles renvoient à une sorte de localisation 
générale et non à un certain type de rapport entre la cible et le site. 
Il suffit de remplacer à par une autre préposition de lieu pour empêcher qu’émerge  l’interprétation 
télique (voir l’exemple 6).

(6) Mon petit frère est dans l’école.

Corblin (2011) explique que les autres prépositions de lieu sont plus spécifiées et spécialisées et, 
par cela même, imposent de fortes restrictions de sélection sur leur objet qui doit être conçu comme un 
lieu d’un certain type. Son hypothèse est que les autres prépositions de lieu ne voient que la facette « lieu 
concret » dans ces unités lexicales et qu’elles n’ont pas accès à la facette «institution sociale», fonction, 
qui est la facette cruciale pour les emplois fonctionnels. La généralisation induite est que l’interprétation 
télique n’est ouverte que par les prépositions qui ne sélectionnent pas l’interprétation «lieu concret» 

3  Voir notamment Hawkins (1978).
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pour leur complément et admettent une localisation plus «abstraite» de la cible, une localisation par 
relation d’implication dans une institution-activité4. 

La propriété cruciale de à qui justifie ses emplois téliques est la suivante : cette préposition peut 
se combiner avec un nom dénotant une activité. Cet usage est interdit pour les pures prépositions de lieu, 
qui ne donnent donc pas matière à interprétation télique.  

Le troisième facteur est lié à la nature sémantique des verbes employés. Pour obtenir la lecture 
télique il est nécessaire d’employer des verbes de localisation peu spécifiés (être, aller), avec un sujet 
humain. Des verbes qui spécifient la nature de la position du sujet du mouvement effectué par le sujet 
annulent l’interprétation en question, de même que les prépositions plus spécialisées : 

(7) Dusan a couru jusqu’à la plage.
(8) Dusan est assis devant l’école.

Passons maintenant au quatrième et dernier facteur qui favorise l’émergence de la lecture télique 
des tours locatifs qu’on examine dans ce travail. Selon Jackendoff (cité dans Pustejovsky, 1995, 105), 
les mots peuvent obtenir un nombre potentiellement indéfini de sens en contexte, tandis que leur nombre 
de sens dans le lexique est limité. L’hypothèse de Pustejovsky est que le lexique est génératif5 et qu’il 
possède au moins quatre niveaux de représentations sémantiques : a) La structure d’argument, b) La 
structure aspectuelle (les classes aspectuelles), c) La structure de qualia (c’est-à-dire les différents modes 
de prédication possibles avec une entité lexicale), d) La structure d’héritage lexical.

Venons-en maintenant à la structure de qualia. Elle spécifie les quatre aspects essentiels du sens 
des mots:
- L’aspect constitutif, qui concerne la relation entre un objet et ses parties constituantes ; 
- L’aspect formel, qui distingue l’entité dans un domaine plus large : son orientation, sa largeur, ses 
dimensions, sa position, sa couleur ;
- L’aspect télique, qui en indique la raison d’être, l’utilité et la fonction ;
- L’aspect agentif, qui indique les facteurs impliqués dans son origine (créateur, artefact, espèce naturelle, 
chaîne causale).

Maintenant on peut comprendre pourquoi le nom nourriture a la propriété « substance physique », 
qui rejoint celle de « comestibilité » (son quale FORMEL est ‘substance’ et son quale TÉLIQUE ‘x 
mange y’) et pourquoi le nom vin est compris comme un liquide produit et destiné à être bu (son quale 
FORMEL est ‘liquide’, son quale AGENTIF est ‘x produit y’, son quale TÉLIQUE est ‘x boit y’). 

En quoi tout cela est-il lié à notre problème? La lecture télique discutée dans cet article est 
effectivement une lecture de la phrase dans laquelle le quale télique du SN introduit par la préposition à 
est activé de sorte que le sujet de la phrase puisse effectuer une certaine activité liée à ce SN. 

Il est important de souligner que dans le cas de la lecture télique la lecture spatiale n’est pas annulée 
(Corblin 2011). En effet, il s’agit d’une superposition des deux sens (spatial et télique). Il s’ensuit que 
l’expression être à l’hôpital introduit un particulier dans le discours même dans son acception routine 
sociale. Ceci explique que la reprise anaphorique du SN l’hôpital soit possible:

(9) Pierre est à l’hôpital. Il y restera longtemps.

4  L’idée est que à peut localiser par relation à un lieu (comme les autres prépositions locatives), mais peut aussi localiser par 
relation à une institution ou activité sociale, est confirmée par des exemples tels que: Pierre va (est) au travail. Pierre est au 
repos.  nous étions à l’étude quand le proviseur entra (…).  Je suis (vais) à la gym.

5  Dans sa théorie, la sémantique des unités lexicales peut être définie comme la structure α= (Α,Ε,Ι, Q) qui consiste en  :
   A =  la structure d’argument
 E =  la spécification du type d’événement 
 Q =  le liage de ces deux paramètres dans la structure des qualia 
 I = la transformation d’enchâssement, situant α dans le réseau de types, déterminant quelle information est héritable de la 

structure lexicale globale. 
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3.  LECTURE TÉLIQUE EN SERBE

3.1.  Introduction  

A la différence du français le serbe est une langue sans article, qui n’a pas de prépositions séman-
tiquement sous-spécifiées (voir Asic, 2008). La question qui s’impose est, par conséquent, la suivante : 
comment obtient-on la lecture télique dans cette langue ?
Disons tout d’abord qu’en serbe, pour désigner des relations abstraites qui en français imposent l’usage 
des prépositions à et en, on se sert généralement de la préposition na6, ou bien de la préposition u7 (Asic, 
2008): 

(10) Dusan  je  na raspustu.
      Dusan est sur vacances 
      Dusan est en vacances.

(11) Petar je   otisao u penziju.
 Pierre est parti dans retraite
 Pierre est parti à la retraite.

Cela est en accord avec l’hypothèse du localisme linguistique postulant que certaines expressions 
non-spatiales tirent leur origine de mots servant à décrire l’espace et les relations entre objets dans 
l’espace (Lyons, 1977 : 718). 

3.2.  La préposition « na » et la lecture télique  

Avec la préposition na on obtient la lecture télique avec des noms auxquels on peut facilement 
associer une activité. Comme en français, le prédicat doit être un verbe sémantiquement peu spécifié : 

(12) Ići na more/ plažu/fakultet/pijacu/planinu/selo 
       aller sur mer/plage/faculté/marché/montagne/village
       Aller à la mer/ à la plage/à la faculté/au marché / à la montagne

(13) Biti na moru/planini/fakultetu/pijaci/planini/selu
      être sur mer/plage/faculté/marché/montagne/village
      être à la mer/ à la plage/à la faculté/au marché / à la montagne

Il est à noter que si on emploie dans la phrase un adjectif indéfini8 (jedan, neki) ou un démonstratif, 
la lecture devient spatiale :

(14) Maja je otišla na jedan fakultet, da   fotografiše       profesore.
      Maja est allée  à  une    faculté  pour photographier les profs. 
      Maja est allée à une faculté afin de photographier des professeurs.

6  Le sémantisme de la préposition na est proche de celui de son pendant français sur.  
7  Son sémantisme est proche de celui de dans. 
8  Il s’agit de mots tels que jedan, neki, dva, tri, nekoliko qui, préposés au nom, indiquent que l’identité du référent du SN n’est 

pas connue de l’interlocuteur. La sémantique des adjectifs indéfinis serbes est proche de celle des déterminants indéfinis du 
français (un, des, plusieurs, quelques, trois etc.).  
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C’est parce que l’indéfini signale que le locteur ne parle pas de la faculté-institution, mais d’une 
certaine faculté où le sujet se rend pour accomplir sa tâche. Si on supprime le marqueur d’indéfinitude 
jedan dans l’exemple (14), l’interprétation qui s’impose est que Maja va régulièrement à une certaine 
faculté, connue du locuteur et de son interlocuteur, pour prendre des photos (voir 14a).9  

(14a) Maja je otišla na  fakultet, da   fotografiše       profesore.
         Maja est allée  à    faculté  pour photographier les profs. 
         Maja est allée à la  faculté afin de photographier des professeurs.

Notons qu’en l’absence d’un déterminant, la lecture (purement) spatiale n’est possible que dans le 
cas d’un emploi anaphorique du nom. En effet, le sens spatial ne surgit que s’il s’agit  de la faculté dont 
il a déjà été question (pour l’interprétation référentielle des noms nus en serbe voir Stanojevic 2010):

(15) Jovan danas ide na jedan fakultet da nešto odnese.
        Aujourd’hui Jovan va aller à une faculté y apporter quelque chose.
         (un peu plus tard)
       - Gde je on sada ?
          il est où maintenant ?
       - Otišao je na fakultet.
         il est allé à la faculté.

La lecture « routine sociale », à savoir l’inférence d’une activité typiquement associée à un en-
droit (voir l’exemple 16) peut être annulée si on enrichit la phrase avec une construction infinitive finale 
(l’exemple 17) : 
     
(16)   Otišao je na more.                    
          allé  est sur mer
          il est allé au bord de la mer.

(17) Otišao je na more da radi. 
 allé  est sur mer travailler
        il est allé travailler au bord de la mer.

L’usage de la proposition finale ‘da radi’ (pour travailler) annule le trait télique contenu par 
défaut dans le nom more (la mer), ce trait déclenchant l’interprétation télique (la mer est un endroit où 
on passe ses vacances).  

Avec des  noms de lieux auxquels on n’associe pas typiquement une activité sociale la lecture est 
normalement spatiale: 

(18) Biti na jezeru/ livadi/proplanku/ steni/Novom Beogradu/ tavanu
être sur le lac/ pré/ clairière/ rocher/ Nouveau Belgrade/ grenier

Cependant, il est possible d’inférer pragmatiquement une interprétation télique : si l’environne-
ment cognitif du locuteur et de son interlocuteur permet l’activation des qualia téliques, la lecture télique 
sera déclenchée. A titre d’exemple on peut imaginer une situation où les enfants sont habitués à monter 
au grenier pour se déguiser et jouer un jeu : 

(19) Jupi ! Posle ručka opet idemo na tavan!
       Hourra! Après le déjeuner on va de nouveau au grenier!

9  Dans ce cas on est bel et bien dans le domaine des définis dits forts (‘strong definites’) de Lobner (Lobner 1985). 
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Dans ce cas la construction aller au grenier signifie effectivement qu’on va aller jouer. 
Il convient d’ajouter que la préposition na est également employée avec des noms désignant  des acti-
vités (dérivées des verbes correspondants, comme en 20) et avec des noms référant aux événements 
(c’est-à-dire aux entités temporelles, comme en 21):   

(20) Ići  na  pecanje / plivanje /crtanje.    
        aller sur pêche / natation / dessin
      Aller pêcher, nager, dessiner.
 
(21) Ići  na   ručak  / sastanak / rođendan. 
       aller sur déjeuner /réunion/ anniversaire
       Aller à un déjeuner, à une réunion, à un anniversaire.

Lorsque le nom introduit par la prépositon na est modifié par un adjectif indéfini, le syntagme n’est 
plus interprété comme l’accomplissement d’une activité et le nom déjeuner représente un événement 
singulier. C’est pourquoi l’exemple (23) est parfaitement acceptable à la différence de l’exemple (22): 

(22)  ?Idem  na   ručak        ali       neću  nista  jesti.
              vais  sur déjeuner mais ne veux   rien   manger
             ?Je vais aller déjeuner, mais je ne vais rien manger.

(23) Idem na neki ručak,     ali     neću       ništa  jesti       (imam gastroenteritis). 
              vais  sur  un   déjeuner mais ne veux   rien   manger   (ai gastrointérite)
              ?Je vais aller à un déjeuner mais je ne vais rien manger car j’ai une gastro-entérite.

En (22) il est bizarre de nier l’existence de l’activité (manger) inférée par le SP na rucak, tandis qu’en 
(23) le locuteur asserte seulement qu’il va assister à l’événement ’déjeuner’ ce qui n’implique pas 
forcément qu’il va manger10.

3.3.  La préposition « u »

Tout comme la préposition na, la préposition u produit l’interprétation télique avec des noms 
auxquels on peut facilement associer une activité :

(24) Biti u  školi/prodavnici/ opštini/ bolnici/ hotelu/  crkvi/ parku/ bioskopu/pozorištu
               être dans école/magasin/ mairie/ hôpital/ hôtel/ église/ cinéma/ théâtre
 

(25) Otici  u  školu/prodavnicu/ opštinu/ bolnicu/ hotel/  crkvu/ park/ bioskop/pozorište
                    aller dans école/magasin/ mairie/ hôpital/ hôtel/ église/ cinéma/ théâtre

La lecture télique est annulée en présence de l’adjectif indéfini jedan ou neki, ou le démonstratif : 

(26) Dušan je otišao u JEDNU/NEKU školu da prodaje knjige. 
       Dušan est allé dans   une                école pour vendre livres
       Dušan est allé dans une école vendre des livres. 

10  L’exemple (22) pourrait être éventuellement interprété comme signifiant aller à l’événement ’déjeuner’ seulement si le 
déjeuner en question avait été préalablement introduit dans le discours, c’est-à-dire seulement s’il s’agissait du déjeuner 
connu du locuteur et de l’interlocuteur. La réponse à la question iras-tu au déjeuner à l’occasion de la fête de l’université  
peut être : oui, j’irai, mais je ne mangerai pas, j’ai une gastro-entérite.   
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La lecture spatiale s’impose naturellement avec des noms de lieux auxquels on n’associe pas 
typiquement une activité sociale:

(27) Otišao je   u    šumu /  pećinu/sobu / kolibu/iglo/?baštu
             Allé   est dans fôret /  grotte/ chambre/cabave/igloo/?jardin
            
Cependant si l’environnement cognitif du locuteur et de son interlocuteur permet l’activation purement 
pragmatique (c’est-à-dire contextuelle) des qualia téliques la lecture télique va émerger :

(28) Nedeljama se već sastaju u šumi spremajući ustanak. Evo i danas je Mile otišao u šumu.
 Depuis des semaines ils se réunissent dans la forêt et préparent l’insurrection. Voilà, aujourd’hui 

aussi, Mile est allé dans la forêt.     

3.4.  Le choix entre na et u 

En serbe, même pour les lectures téliques, le choix entre na et u est imposé par la nature spatiale 
du site: si le site est vu comme une surface avec des bornes imprécises c’est na qui sera employé. Si le 
site est conçu comme un contenant c’est la préposition u qu’on choisira. 

Ce qui est intéressant c’est que la même chose est valable aussi pour les phénomènes naturels : 
avec ceux qui agissent sur l’homme on emploie la préposition na, alors qu’avec ceux qui sont de nature 
plutôt passive on utilise la prépositions u (voir Ivić 2005, Ašić 2008). Ainsi on dira biti na suncu/kiši /
vetru (être au soleil ; sous la pluie ; exposé au vent), mais ce sera la préposition u qui sera utilisée dans 
biti u hladu/mraku (être dans l’ombre ; dans l’obscurité). 

Notre attention a été attirée surtout par des exemples contenant des noms contenant des qualia 
téliques saillants et avec lesquels les deux prépositions sont en concurrence :  

(29) Dušan je otišao NA selo.
       Dušan est allé à la campagne.

(30) Dušan je otišao U selo.
        Dušan est allé dans le village.

(31) Dušan je  NA moru
       Dušan se trouve au bord de la mer

(32) Dušan je  U moru
       Dušan est dans la mer.

Dans les exemples de ce type la préposition na favorise la lecture « routine sociale » alors que u 
impose la lecture spatiale (le sujet – la cible se trouve physiquement inclus dans le site). Il semblerait 
que la préposition na ‘voie’ plutôt la facette télique des noms en question (village, mer) à la différence 
de la préposition u qui en verrait la facette physique. 

4.  LA PRÉPOSITION PRED  

On a déjà montré qu’en français les prépositions spatiales empêchent la lecture télique. On s’at-
tendrait à la même chose en serbe, avec des préposition telles que ispod (sous), ispred (devant), iza 
(derrière) etc. Ainsi l’exemple  (33) donne tout simplement une information sur la position du sujet (la 
cible) par rapport au site:
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(33) Dušan je ispred/iza škole.
      Dušan est devant/derrière l’école.

Il existe quand même (voir Ašić et Stanojević, 2008.) une préposition en serbe qui ne donne pas 
uniquement l’information sur la position de la cible mais aussi suggère qu’il existe une relation télique 
entre la cible est le site. Par conséquent la cible est quasiment toujours une entité animée (homme ou 
animal) qui veut effectuer une certaine tâche sur l’objet-site.
Voilà pourquoi les exemples 34 – 37) sont acceptables, alors que les 38-40) ne le sont pas :

(34) Dušan je pred loptom. Sprema se da je šutne.
       Dušan est devant le ballon. il va le shooter. 

(35) Pas je pred koskom. Sad će da je smaže
        Le chien est devant l’os. il va la bouffer.    

(36) Mačka je pred činijom  mleka. Celu će da je iskapi.
        Le chat est devant une tasse de lait. il va l’avaler tout de suite.

(37) Čovek je pred planinom koju  želi da osvoji.
       L’homme est devant la montagne qu’il veut conquérir.

(38) *Bicikl je pred kosilicom.
        Le vélo est devant la tondeuse.

(39) *Upaljač je pred budilnikom.
         Le briquet est devant le réveil.

(40) *Banka je pred školom.
        La banque est devant l’école.

Naturellement la préposition télique pred peut souvent alterner avec la préposition purement spa-
tiale ispred. Le choix de celle-là suggère l’existence d’un rapport intentionel entre la cible et le site alors 
que le choix de celle-ci indique une relation plutôt spatiale entre la cible et le site11: 

(41) Dušan je ispred Maneove slike.    Zeli    da  ga  fotografisem.
        Dušan est devant Manet peinture. Veut que le   photografier. 
        Dušan est devant une peinture de Manet. il veut que je prenne une photo de lui.

(42) Dušan  je  pred Maneoovom slikom.   Divi      se       nijansama  narandzaste  boje.
        Dušan est devant Manet       peinture. Admire refl.    nuances     orange          couleur 
       Dušan est devant une peinture de Manet. il admire les nuance de la couleur orange. 
 
Donc, ce qui doit être inféré dans le cas des prépositions na et u  est explicité par l’opposition pred – 
ispred. 

11  Notons que dans le cas de la préposition ispred on peut aussi avoir une lecture télique. Or celle-ci n’est pas donnée par le 
sens de la préposition mais doit être pragmatiquement inférée.
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5. EN GUISE DE CONCLUSION 

En serbe la lecture «routine sociale» peut apparaître lors de l’usage des noms possédant un quale 
télique) et avec les prépositions na et u qui, en dehors de leurs emplois spatiaux, peuvent désigner aussi 
des relations plus abstraites (non-spatiales).

On observe aussi qu’en serbe l’emploi des adjectifs indéfinis ou des démonstratifs annule la lec-
ture télique car on focalise dans ce cas sur le caractère individuel des entités en question.

Les interprétations différentes d’une expression (le phénomène de polysémie) ne s’excluent pas 
nécessairement mais peuvent se superposer, comme dans le cas de l’interpétation spatiale et télique de 
syntagmes de type à l’école.

L’esprit humain est orienté vers l’interprétation la plus riche (même si elle est coûteuse). Autre-
ment dit il ne se contente pas de l’interpétation purement spatiale des expressions en question mais leur 
rajoute aussi l’interprétation télique.

Les catégories (telle que l’opposition „défini – indéfini“ présentes dans une langue) existent dans 
d’autres langues aussi même si elles peuvent ne pas être explicitement encodées (l’inexistence de l’ar-
ticle en serbe ne signifie pas que le serbe ne connaît pas la catégorie „défini – indéfini“).

On observe dans toutes les langues une tendence vers la désemantisation des prépositions: cela 
se voit dans la diachronie sur l’exemple de la préposition à en français et de la préposition na en serbe.
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Tijana Ašić - Veran Stanojević 
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Rezime

U fran cu skom je zi ku od re đe ne pred lo ške sin tag me u ko ji ma ime ni ca ozna ča va me sto, ka da se kom bi nu ju sa gla-
go li ma al ler i être mo gu po red spa ci jal ne in for ma ci je o po lo ža ju su bjek ta re če ni ce da ti i tzv. te lič ku in for ma ci ju, 
tj. in for ma ci ju o vr sti ak tiv no sti ko ju su bje kat na tom me stu oba vlja (npr. Du šan est à la pla ge / à l’éco le). Srp ski 
je zik po ka zu je dve bit ne od li ke u od no su na fran cu ski: ne ma ka te go ri ju čla na, ni ti se man tič ki is pra žnje ne pred lo ge 
ti pa à, de i en. S ovim u ve zi is pi tu je mo fak to re za hva lju ju ći ko ji ma pred lo zi na i u mo gu do bi ti te lič nu in te pre-
ta ci ju, kao i ulo gu su bjek ta re če ni ce u in fe ri ra nju te lič no sti, ali i uslo ve pod ko ji ma ona bi va blo ki ra na, a to je pre 
sve ga upo tre ba neo d re đe nih i de mon stra tiv nih pri de va uz ime ni cu ko ju uvo di pred log.   
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       Univerzitet u Kragujevcu, FILUM, Srbija
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             Veran Stanojević
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ružica seDer

NEKI OD MODALITETA ZA IZRAŽAVANJE KONCESIVNOSTI U  
FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU1

Pred met ovog ra da je se man tič ka ka te go ri ja kon ce siv no sti, tač ni je - sa gle da va nje nje ne for ma li za ci je u fran cu-
skom i srp skom je zi ku. Na kon de fi ni sa nja sa me ka te go ri je kon ce siv no sti, u ra du se kon tra stiv nim pri stu pom iz dva-
ja ju slič no sti i raz li ke u re per to a ru sin tak sič kih sred sta va nje nog iz ra ža va nja. Taj re per to ar pr o te že se na raz li či te 
sin tak sič ke ni voe: а. na pr o stu re če ni cu (u okvi ru ko je se kon ce siv nost iz ra ža va na ni vou sin tag me), i b. na slo že nu 
re če ni cu (u okvi ru ko je se kon ce siv nost iz ra ža va po mo ću jed nog ti pa za vi snih re če ni ca sa pri lo škom vred no-
šću – kon ce siv nih re če ni ca). U ovom ra du će na ro či ta pa žnja bi ti po sve će na slo že noj re če ni ci, od no sno struk tu ri 
po je di nih za vi snih kon ce siv nih re če ni ca u fran cu skom i srp skom je zi ku (kao i na čin sko-vre men skoj ori jen ta ci ji 
gla gol skih ob li ka u okvi ru tih struk tu ra), a sa ci ljem iz dva ja nja slič no sti i raz li ka ko je po sma tra ni je zi ci po ka zu ju 
u ovom do me nu.

Ključ ne re či: kon ce siv nost, za vi sna kon ce siv na re če ni ca, fran cu ski, srp ski

1.  O KON CE SIV NO STI KAO SE MAN TIČ KOJ KA TE GO RI JI 

Kon ce siv nost pred sta vlja kom plek snu se man tič ku ka te go ri ju, a pod ra zu me va re a li za ci ju ne ke 
rad nje (ili sta nja) upr kos po sto ja nju od re đe ne pre pre ke. 

U En ci klo pe dij skom rječ ni ku lin gvi stič kih na zi va (Si meon 1969 : 262), de fi ni ci ju kon ce siv no sti 
(do pu sno sti) na la zi mo pod od red ni com do pu sna re če ni ca – „za vi sna re če ni ca ko ja iz ra ža va te ško ću iz-
vr še nja rad nje ozna če ne  u glav noj re če ni ci, ko ja te ško ća ipak ne spre ča va da se rad nja iz vr ši.“

Naj če šće se od re đe nja sa me kon ce siv no sti na la ze  u odelj ci ma po sve će nim za vi snoj kon ce siv noj 
re če ni ci, jer ona pred sta vlja naj ek spli cit ni ji na čin nje nog iz ra ža va nja. 

Me đu tim, i u fran cu skom i u srp skom je zi ku po sto je i dru gi na či ni iz ra ža va nja kon ce siv no sti - reč 
je o kon struk ci ja ma ko je ne ma ju sta tus po seb ne re če ni ce, ne go pred sta vlja ju deo pr o ste re če ni ce, ima ju-
ći pri tom naj če šće ulo gu pri lo ške od red be. Mi će mo ta kve kon struk ci je  u ovom ra du  zva ti  im pli cit ne 
kon struk ci je, po ugle du na ter mi no lo gi ju ko ri šće nu u ita li jan skoj gra ma ti ci.2

U uvod nom de lu će mo  naj pre po ku ša ti da usta no vi mo da li po sto ji slič nost u re per to a ru for mal-
nih sred sta va za iz ra ža va nje kon ce siv no sti, a po tom – da li po sto ji ujed na če nost u fre kven ci ji upo tre be 
im pli cit nih i eks pli cit nih kon struk ci ja. Naj zad, po ku ša će mo da iz dvo ji mo slič no sti i raz li ke u struk tu ri 
sa mih kon ce siv nih re če ni ca u dva po sma tra na je zi ka.

Po me nu te struk tu re fran cu skog i srp skog je zi ka sa gle da će mo na osno vu kor pu sa iz dvo je nog iz 
fran cu skog  ro ma na un amo ur de Swan (M. Pr o ust) i nje go vog  pre vo da na srp ski je zik.3 Ka ko ne bi-
smo pre va zi šli re du ko van obim jed nog na uč nog član ka, ogra ni či će mo se na ana li zu sa mo jed nog ti pa 
kon ce siv nih re če ni ca.4

1  Ovaj rad je nastao u okviru projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije : Jezici i kulture u vremenu i prostoru 
(Br. 178002).

2  Na i me, u ita li jan skom je zi ku ova kve kon struk ci je ima ju sta tus re če ni ce i na zi va ju se pr o po si zi o ni con ces si ve im pli ci te. S 
ob zi rom na to da ni u srp skom ni u fran cu skom je zi ku one ne ma ju sta tus re če ni ce mi će mo ko ri sti ti ter min im pli cit ne kon-
struk ci je.

3  Ova kav iz bor kor pu sa uslo vljen je oso be nim je zič kim iz ra zom u po me nu tom  ro ma nu, ko ji je bo gat for ma ma ko je su pred-
met is tra ži va nja.

4  O ovo me vi de ti da lje, deo 2.2.
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1.1.  Od re đe nja kon ce siv no sti u fran cu skoj gra ma ti ci

Fran cu ski gra ma ti čar psi ho lo škog usme re nja Fer di nand Bri no (Bru not 1922), ka te go ri jom kon ce-
siv no sti se ba vi u odelj ku na zva nom Lo gič ki od no si (Re la ti ons lo gi qu es). Autor pre sve ga raz ma tra re la-
ci ju opo zi ci je ob ja šnja va ju ći je kao su prot nu od no su po sle di ce. Ana li zi ra ju ći ovu po ja vu sa psi ho lo škog 
aspek ta, on za klju ču je da iako opo zi ci ja (su prot nost) mo že da pr o iz i la zi iz sa me pri ro de stva ri (be lo/
cr no; sna ga/sla bost; se ća ti se/za bo ra vi ti), naj če šće je na ša mi sao (l’esprit) tâ ko ja, u za vi sno sti od okol-
no sti, stva ra kon trast, su prot nost.5 U da ljem raz ma tra nju autor iz no si tvrd nju da je po ne kad ve o ma te ško 
utvr di ti raz li ku iz me đu opo zi ci je i  kon ce si je, i da je ne ka da sa mo ton taj ko ji us po sta vlja tu raz li ku. 

I se man ti čar Pa trik Ša ro do (Cha ra u de au 1992) sma tra da je reč o je zič koj ka te go ri ji ko ja  po ve zu-
je dve tvrd nje na ta kav na čin da „jed na od njih (...) ne gi ra tvrd nju  (naj če šće im pli cit nu)  ko ja bi  mo gla 
bi ti jed na od po sle di ca dru ge tvrd nje (ko ja se sma tra osnov nom, po la znom)“ (Cha ra u de au 1992 : 514). 

U fran cu skoj ter mi no lo gi ji smo za pa zi li od re đe nu ne u sa gla še nost: ne ki auto ri (Gre vis se, La ro-
us se, Wag ner & Pin chon) sma tra ju da je  con ces sion (do pu šta nje, do pu snost, kon ce si ja) sa mo pod ka-
te go ri ja  su prot no sti (op po si tion), dok dru gi sma tra ju da je reč o pod ka te go ri ji re strik ci je (re stric tion) 
(Cha ra u de au 1992). Po sto je i auto ri ko ji pri hva ta ju oba na zi va (Du bo is-La ga ne 1993). 

R.-L. Wag ner i J. Pin chon (Wag ner – Pin chon 1962) pr o u ča va ju ovu vr stu za vi snih re če ni ca u 
odelj ku pod na zi vom: Les pr o po si ti ons dépen dan tes d’op po si tion et de con ces sion. Ana li zi ra ju ći opo-
zi ci ju ko ja se ja vlja iz me đu dva poj ma, auto ri do la ze do sle de će po de le: a.) opo zi ci ja iz me đu dve ne za-
vi sne či nje ni ce - Pen dant qu’il ple ut à Pa ris, il fa it be au à ni ce -, b.) opo zi ci ja iz me đu jed ne re al ne  i 
jed ne že lje ne či nje ni ce (rad nje) – Qu and il fa ut être at ten tif, tu rê ves - i c.) opo zi ci ja ko ja na sta je on da 
ka da iz gle da da će ne ka rad nja ili sta nje za si gur no ima ti od re đe nu po sle di cu, a ka da, na pro tiv, do đe do 
sa svim su prot ne, neo če ki va ne po sle di ce – Bien qu’il eût une for te fiè vre, il sor tit -. Ovu, tre ću si tu a ci ju 
sma tra ju kon ce si jom ili su prot nim uzro kom (la ca u se con tra i re). Pr va dva slu ča ja auto ri na zi va ju op po-
si tion sim ple, a po sled nji op po si tion con ces si ve.

1.2.  Određenja koncesivnosti u srpskoj gramatici

Kada je reč o domaćoj literaturi, izdvojićemo sledeća određenja koncesivnosti: 

P. Pi per, ko ji kon ce siv nost (ustu pak ili do pu snost) pro u ča va u okvi ru ka te go ri jal nog kom plek sa 
ka u za tiv no sti, nje no zna če nje de fi ni še kao : „ (а) ostva ri va nje ne ke si tu a ci je , što (b) ote ža va ne ka dru ga 
si tu a ci ja,  , ко ја (c) bi va ili tre ba da bu de pre vla da na .“ (Pi per et al . 2005 : 826). 

U de talj ni joj ana li zi, na pri mer re če ni ce: upr kos ki ši, ona še ta -  is po sta vlja se da je kon ce siv nost 
ve o ma slo že na, jer ona u stva ri pod ra zu me va:

a. po sto ja nje ne ke si tu a ci je („pa da ki ša“)
b. po sto ja nje ne ke dru ge, hi po te tič ne si tu a ci je („ona ne še ta“)
c. po sto ja nje oče ki va nja go vor nog li ca da će si tu a ci ja a. pro u zro ko va ti si tu a ci ju b.
d. kon sta to va nje neo prav da no sti ta kvog oče ki va nja
e. Kon sta to va nje ostva ri va nje si tu a ci je su prot ne si tu a ci ji b.

Da kle, oči gled no je da je kon ce siv nost ka te go ri ja sa ele men ti ma ka u za tiv no sti, mo dal no sti (uve-
re nost go vor nog li ca da će se ne što do go di ti), adver za tiv no sti ti pa „ali do ga dja se su prot no“.

Mi loš Ko va če vić6 sma tra da se kon ce siv na se man ti ka  ne mo že de talj ni je od re di ti a da se pri tom 
ne po sma tra u nje nom od no su sa ka u zal nom se man ti kom. Tač ni je, kon ce siv nost i ka u zal nost ima ju za-
jed nič ku mi sa o nu pod lo gu, iako se „bar na je zič kom pla nu s ob zi rom na se man tič ku vri jed nost kon ce-
siv nih i ka u zal nih for mi te ka te go ri je či ne go to vo in ko pa ti bil nim“ (Ko va če vić 1988 : 93).  

5  Autor ovo ili stru je tvrd njom da u osno vi ne ma su prot no sti (opo zi ci je)  iz me đu vu ne ne ha lji ne i pa muč ne ha lji ne. Ali, uko li ko 
upo re di mo nji ho vu upo tre bu, nji ho vu ce nu, ...ja vlja se opo zi ci ja. 

6  Autor pod se ća da je na ka u zal nost kao mi sa o nu pod lo gu kon ce siv no sti u ser bo kro a ti sti ci pr vi skre nuo pa žnju Pe tar Gu be ri na 
(P. Gu be ri na, Po ve za nost je zič nih ele me na ta, Za greb, Ma ti ca Hr vat ska, 1952.
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Kse ni ja Mi lo še vić (Mi lo še vić 1986)  sma tra da se kon ce siv na kla u za na la zi u si ste mu za vi sno slo-
že nih re če ni ca sa od no som im pli ka ci je, a pri stu pa nje nom od re đi va nju su prot sta vlja ju ći je a) kon di ci o-
nal noj, b) ka u zal noj, c) kon se ku tiv noj, i d) fi nal noj kla u zi, za klju ču ju ći pri tom da je kon ce siv na kla u za 
naj bli ža kon di ci o nal noj, sa ko jom ima ana log nu mo dal nu pa ra dig mu i di stri bu ci ju gla gol skih ob li ka.  

Na osno vu pre gle da ovih ne ko li ko sta vo va mo že mo za klju či ti da fran cu ski i srp ski sin tak si ča ri 
ima ju na čel no slič na od re đe nja sa me kon ce siv no sti, sma tra ju ći je  ka te go ri jom ko ja pod ra zu me va po sto-
ja nje  okol no sti ko ja  ima po sle di cu su prot nu od oče ki va ne. Za pa zi li smo ta ko đe da je auto ri  sma tra ju 
neo dvo jim od osta lih lo gič kih od no sa unu tar re če ni ce, pre sve ga od ka u zal no sti, što je ne što iz ra že ni je 
kod do ma ćih auto ra.

2.  INVENTAR JEZIČKIH SREDSTAVA ZA IZRAŽAVANJE KONCESIVNOSTI

2.1. Implicitne konstrukcije – izražavanje koncesivnosti u okviru proste rečenice

Je dan od na zi va ovih  kon struk ci ja u fran cu skom je zi ku je « pro po si ti ons d’op po si tion non in-
tro du i tes par une co njon ction » (Gre vis se 1969), a iz ra ža va nje kon ce siv no i sti u okvi ru njih  naj če šće se 
po sti že: 
а. pri su stvom od re đe nog pred lo škog iz ra za uz od go va ra ju ću do pu nu (u ob li ku in fi ni ti va, ili ne ke imen-
ske re či) npr. mal gré, en dépit de, sans + in fi ni tif  : L’avion a pu at ter rir à Ro issy mal gré le bro u il lard. 
b. pri su stvom od re đe nih ve zni ka (ma is, po ur tant, ce pen dant,…) ko ji po ve zu ju dve ne za vi sne re če ni ce ;
c. kon struk ci jom to ut +géron dif: To ut en com pre nant les ra i sons de son cho ix, je ne l’ap pro u ve pas to-
ta le ment.

Ova kve kon struk ci je u fran cu skom je zi ku se ana li zi ra ju kao pri lo ške od red be sa kon ce siv nom 
vred no šću - fr. complément cir con stan ciel de con ces sion (Gre vis se 1969 ; Ma u ger 1968). 

U srp skom je zi ku, u okvi ru pro ste re če ni ce (kla u ze) osnov no sred stvo iz ra ža va nja kon ce siv no sti 
su pred lo ško-pa de žne kon struk ci je u adver bi jal noj funk ci ji, npr. u inat umo ru / Bez ob zi ra na umor /
upr kos umo ru ni je od u sta ja la. (Pi per et al.  2005). Naj če šće je reč o kon ce siv nom ge ni ti vu, kon ce siv nom 
da ti vu, kon ce siv nom aku za ti vu, iako se kon ce siv no zna če nje mo že iz dvo ji ti i u dru gim kon struk ci ja ma. 

Po red ovog ( osnov nog)  sred stva  kon ce siv nost se mo že iz ra zi ti i uz po moć gla gol skog pri de va, 
gde on slu ži kao po lu pre di ka tiv ni ele ment (ne oba zi ru ći se na umor, ni je od u sta ja la.). 

Na rav no, kao i u fran cu skom, kon ce siv no zna če nje po sti že se i upo tre bom ve zni ka ti pa ali ko ji 
po ve zu je dve ne za vi sne re če ni ce, ili pri su stvom ne kih mo dal nih par ti ku la (ti pa ipak, me đu tim).

2.2.  Zavisna koncesivna rečenica

U fran cu skoj gra ma ti ci ove re če ni ce su ka te go ri sa ne kao za vi sne re če ni ce sa pri lo škom vred no šću 
(fr. pro po si tion adver bi a les), a naj če šće su de fi ni sa ne kao re če ni ce ko je „uka zu ju na či nje ni cu ko ja bi 
mo gla da pred sta vlja pre pre ku re a li za ci ji či nje ni ce ko ja je iz ra že na glav nom re če ni com, ili je u su prot-
no sti sa tom či nje ni com“ (Du bo is-La ga ne 1993: 193), ili či ja upo tre ba zna či da go vor nik ne gi ra pret po-
sta vlje no po sto ja nje  uzroč ne ve ze iz me đu dve či nje ni ce (Ri e gel et al. 1994). 

Iz pret hod no po me nu te ter mi no lo ške ne u sa gla še no sti ka da je reč o sa moj kon ce siv no sti, pro iz i la-
zi i na u sa gla še nost u na zi vi ma ovih re če ni ca, kao i u nji ho voj po de li: ta ko na pri mer, A. Mar ti ne (Mar-
ti net 1979) raz li ku je pro po si ti ons adver sa ti ves i pro po si ti ons con ces si ves. Auto ri Gram ma i re La ro us se 
du français con tem po rain (Che va li er et al. 1964) raz li ku ju une op po si tion sim ple7 – si tu a ci ju ka da se 
raz ma tra ju dve či nje ni ce ko je po sto je ili bi mo gle po sto ja ti isto vre me no, i si tu a ci ju ka da se kon sta tu je 
da dve či nje ni ce isto vre me no po sto je (ili bi mo gle po sto ja ti isto vre me no), ali da bi jed na od njih mo gla 

7  Ove re če ni ce uve de ne su ve zni ci ma: qu and, alors que, pen dant que, tan dis que, lors mê me que.
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da spre či re a li za ci ju one dru ge. Auto ri sma tra ju (a mi taj stav sma tra mo oprav da nim) da je sa mo u ovom 
dru gom slu ča ju reč o kon ce siv nim re če ni ca ma (uve de ne ve zni ci ma bien que, qu o i que, mal gré que).8

Iz tih raz lo ga će mo na šem ra du ana li zi ra ti  upra vo ovaj tip  kon ce siv nih re če ni ca. 
Za njih su ka rak te ri stič ni  sle de ći ve zni ci: bien que, en co re que, qu o i que i (ne što re đe)  mal gré que i 

en dépit que9 - uko li ko se kon ce si ja od no si na či tav pro ces is ka zan za vi snom re če ni com. Uko li ko se pak 
kon ce si ja od no si na ne ki od ele me na ta ko ji su ve za ni za pro ces is ka zan za vi snom re če ni com,  ve zni ci 
(ve znič ki iz ra zi) za vi se upra vo od ele men ta na ko ji se ona od no si - ka da je reč o pri de vu ili pri lo gu, ko-
ri ste se sle de ći ve znič ki iz ra zi : po ur...que, qu el que...que, si/aus si...que, to ut que, a ako je reč o za me ni ci, 
ko ri ste se ve znič ki iz ra zi  qui que, qu oi que, où que, d’où que.

Ka da je reč o kon struk ci ji u ko joj se kon ce si ja pre pli će sa ne kom dru gom se man tič kom di men zi jom, 
ta da kon ce siv nu re če ni cu uvo de ve zni ci (ve znič ki iz ra zi) na sta li kao kom bi na ci ja kon ce siv ne se man ti ke 
i one ko ja joj se pri do da je. I sa ma kon ce siv na re če ni ca ta da do bi ja jed no ni jan si ra no zna če nje (To ča nac 
1989):
a. uko li ko je reč o pre pli ta nju kon ce siv no sti i hi po te ze (pret po stav ke),  ko ri ste se sle de ći ve znič ki iz ra zi: 
mê me si, qu and mê me, alors mê me que.
b. uko li ko je reč o pre pli ta nju kon ce siv no sti i mo guć no sti iz bo ra (al ter na ti ve),  ko ri ste se sle de ći ve znič-
ki iz ra zi:  so it   que ... so it   que, so it…que...ou    (que), que...ou + ne ga ci ja.
c. ve znik  sans que uvo di pre sve ga  za vi snu re če ni cu sa zna če njem opo zi ci je (fr. une con ces si ve op po-
si ti ve), ali on uvo di i pra vu kon ce siv nu re če ni cu.10 

I u srp skoj gra ma ti ci kon ce siv ne re če ni ce pri pa da ju gru pi adver bi jal nih re če ni ca11. U kon sul to va-
noj do ma ćoj li te ra tu ri ne ma ter mi no lo ške ne u sa gla še no sti ko ju smo kon sta to va li u fran cu skoj li te ra tu ri, 
a i od re đe nja sa me kon ce siv no sti su slič na: M. Ste va no vić na vo di da do pu sne re če ni ce (ko je još na zi va 
kon ce siv nim ili per mi siv nim) „pre ma ono me što se nji ma ka zu je, pred sta vlja ju pre pre ku da se vr ši ili da 
bu de ono što se iz no si u glav noj re če ni ci, pa ipak se to vr ši, od no sno, ipak to bi va .“ (Ste va no vić 1974 
: 909). Sta noj čić i Po po vić u svo joj gra ma ti ci de fi ni šu ih kao „re če ni ce ko je po ka zu ju da je si tu a ci ja 
ozna če na vi šom re če ni com (po tvrd nom ili od rič nom) ostva ru je upr kos ono me što zna či za vi sna re če ni-
ca. Dru gim re či ma, si tu a ci ja za vi sne re če ni ce pred sta vlja smet nju za re a li za ci ju si tu a ci je vi še re če ni ce, 
ali se si tu a ci ja vi še re če ni ce, ipak, re a li zu je“ (Sta noj čić Po po vić 1994 : 315). Naj kon ci zni ja de fi ni ci ja 
bi la bi da su to re če ni ce ko je iz no se „ne do vo ljan uslov za iz vr ša va nje rad nje glav ne re če ni ce“ (Mra zo vić 
2009 : 606).

Naj če šći kon ce siv ni ve zni ci u srp skom je zi ku je su ve zni ci iako, ma da i prem da.12 Ve znik prem da 
če šći je kod sta ri jih pi sa ca, iako se sre će i kod no vi jih - na ro či to hr vat skih (Ste va no vić 1972). Tri po me-
nu ta ve zni ka su ap so lut ni se man tič ki si no ni mi (Ste va no vić  1974 ; Sta noj čić-Po po vić 1994), i pred sta-
vlja ju “se man tič ki mar ki ra na ve znič ka sred stva » (Mi lo še vić  1986 : 37). Ka da je reč o ovim  ve zni ci ma, 

8  Du šan ka To ča nac - Mi li vo jev (1989) na zi va ih les con ces si ces vra i es (pra ve kon ce siv ne re če ni ce).  Nje na knji ga Pro po si ti-
ons, phra se et tex te pred sta vlja pre gled i kom pi la ci ju shva ta nja naj zna čaj ni jih fran cu skih gra ma ti ča ra. Sa mo na osno vu raz-
ma tra nja ko je smo na ve li u ovom ra du mo že mo za klju či ti da se po de la re če ni ca ko ju ovaj autor pred la že po kla pa sa po de la ma 
ve ći ne auto ra ko je smo i sa mi kon sul to va li (La ro us se 1965; Wag ner – Pin chon 1962). Upra vo zbog to ga će mo se u mno gim 
seg men ti ma ovog ra da osla nja ti na re še nja ko ja autor pred la že u svo joj knji zi.

9  Mno gi auto ri kri ti ku ju upo tre bu ve zni ka mal gré que sma tra ju ći da pri pa da vi še go vor nom je zič kom re gi stru (La ro us se 1964), 
dok ih ne ki dru gi na vo de rav no prav no  sa osta lim kon ce siv nim ve zni ci ma (Gre vis se : 1969). G. Mo že  o to me ka že: “ ...Ovaj 
ve znik se u prin ci pu upo tre blja va sa mo u iz ra zu  mal gré qu’(il) en ait  = si ma u va is gré qu’il en ait [u pr kos svoj od boj no-
sti] … Ali za hva lju ći ve o ma ja snom smi slu pred lo ga  mal gré , ve znik mal gré que, ve o ma čest u raz go vor nom fran cu skom, 
sva ko ga da na uzi ma sve vi še pro sto ra. Od sa da vi še ne mo že mo da tvr di mo da je nje go va upo tre ba gra ma tič ki ne is prav na.“ 
(Ma u ger 1968 : 339). Isti stav na la zi mo i u gra ma ti ci Ri e gel et al. 1994. Što se ti če ve zni ka en dépit que, on je u upo tre bi 
do sta re đi (Ma u ger 1968), a ve ći na gra ma ti ka i reč ni ka ni ne na vo di ga kao kon ce siv ni ve znik. 

10  Uput stvo za raz li ko va nje ovih dva ju vr sta re če ni ca bi lo bi sle de će: do volj no je re če ni cu uve de nu ve zni kom sans que – ko ja 
je po smi slu od rič na – uve sti kon struk ci jom bien que + ne gi ran gla gol (To ča nac 1989). 

11  U li te ra tu ri smo pro na šli i ter min do dat ne re če ni ce (Mra zo vić 2009).
12  Ta ko  su ovi ve zni ci pred sta vlje ni u ve ći ni gra ma ti ka ko je smo kon sul to va li, a ne ke od njih i na vo de sa mo ove ve zni ke 

(Sta noj čić-Po po vić 1994). Po red njih, u li te ra tu ri se na vo de i ve zni ci: ma, ma kar , kao i ve zni ci ako, ako + i,da ili ve znič ki 
sku po vi: i po red to ga što,  da i (ili: da...i), pa da, i da, pa opet, ko li ko, i sl. 
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tre ba na po me nu ti da je do sta čest slu čaj iz o sta vlja nja pre di ka ta u za vi snoj kla u zi: iako [je bi la] umor na, 
ni je od u sta ja la. (Pi per et al.  2005).13 

Če sto se u glav noj re če ni ci na la zi par ti ku la (pa) ipak, ko ja slu ži kao ko re lat kon ce siv noj re če ni ci 
uve de noj ovim ve zni ci ma, a na ma se po seb no po god nim či ni ter min in ten zi fi ka tor, ko ji smo pro na šli u 
član ku Mi lo ša Ko va če vi ća (Ko va če vić 2008).14 

Če ste su i ve znič ke kom bi na ci je i + ako kao i čak  i (ako/kad(a)), iako se  u do ma ćoj li te ra tu ri ne 
na vo de kao ti pič ni kon ce siv ni ve zni ci. 15 

2.3.  Glagolski način u koncesivnim rečenicama

Do mi nan tan gla gol ski na čin u fran cu skim kon ce siv nim re če ni ca ma je ste sib žonk tiv16(fr. su bjon-
ctif).  Nje go va upo tre ba u ovim re če ni ca ma in tri gant na je ura vo zbog to ga što se gla go lom u sib žonk ti vu 
evi dent no iz ra ža va re a li zo va na rad nja, a to od stu pa od ve ći ne de fi ni ci ja ovog gla gol skog na či na.  U ci lju 
ma kar de li mič nog ra sve tlje nja ove či nje ni ce, po slu ži će mo se sle de ćim kon sta ta ci ji ma: „sib žonk tiv, (...) 
ne ozna ča va ire al nost nji me iz ra že ne či nje ni ce, ne go tu či nje ni cu odva ja od si tu a ci je ko ja uslo vlja va rad-
nju nad re đe ne re če ni ce“ (Ri e gel et al.  1994 : 513).  Na da Gra o vac (Gra o vac 2009 : 146) za klju ču je da se 
« (…) u fran cu skom je zi ku uz pra vu kon ce si ju upo tre blja va su bjunk tiv,(...), ne za to što rad nja ni je re al na 
-  na pro tiv, re a li zo va nje rad nje se ne do vo di u pi ta nje - već za to što je iz ne ve re na lo gi ka ko ja po ve zu je 
dva do ga đa ja. Ne de ša va se ono što oče ku je mo, već ono što je u su prot no sti sa na šim oče ki va nji ma.”

Iz u ze tak pred sta vlja ju kon ce siv ne re če ni ce uve de ne ta ko đe ve o ma fre kvent nim ve zni kom mê-
me si, po sle ko ga po pra vi lu na la zi mo in di ka tiv. Nje mu se u isto vre me pri pi su je i vred nost opo zi ci je i 
vred nost hi po te ze (De la to ur et al. 1991; Nyrop 1930; To ča nac-Mi li vo jev 1989). Mi pret po sta vlja mo da 
upra vo u toj či nje ni ci - u nje go vom ni jan si ra nom zna če nju - tre ba tra ži ti ob ja šnje nje upo tre be in di ka ti va 
u za vi snoj re če ni ci ko ju uvo di. Na i me, upo tre ba gla gol skih vre me na u za vi snoj re če ni ci uve de noj ovim 
ve zni kom ista je kao u za vi snim kon di ci o nal nim re če ni ca ma ko je su uve de ne sa mo ve zni kom si (les 
pro po si ti ons con di ti on nel les).

S ob zi rom na to da fran cu ski sib žonk tiv ne ma for mal nog ko re spon den ta u si ste mu gla gol skih na-
či na srp skog je zi ka, oče ki va li bi smo da se u srp skom je zi ku u za vi snim kon ce siv nim re če ni ca ma (kao 
ekvi va lent sib žonk ti vu) na la ze mo dal no upo tre blje na vre me na in di ka ti va.17 To, me đu tim, ni je slu čaj : u 
srp skim kon ce siv nim re če ni ca ma naj če šće ima mo vre men sku (tem po ral nu) upo tre bu gla gol skih vre me-

13  O ovo me vi še u de lu 3.4.
14  Ve za no za ova kve lek se me K. Mi lo še vić na vo di da se po me nu tim ve zni ci ma kao« po ja čaj ni sig nal kon ce siv ne re la ci je mo-

gu pri dru ži ti i kon ce siv ne par ti ku le” -ipak, ipak-i, ma kar/ma, nek(a) (Mi lo še vić 1986). Sa dru ge stra ne,  re či ma kar i ma se 
u ve ći ni gra ma ti ka na vo de kao pra vi ve zni ci (Ste va no vić 1974; Mra zo vić 2009). Ob ja šnje nje na la zi mo kod M. Ko va če vi ća, 
ko ji ka že: „sa mo stal no upo tre blje ne lek se me ma kar i ma ni su par ti ku le (...) ne go su is klju či vo kon ce siv ni ve zni ci ho mo form-
ni s par ti ki la ma.“ (Ko va če vić 2008 : 69). Autor da kle  ne ne gi ra da ove re či mo gu bi ti i par ti ku le ko je uče stvu ju u stva ra nju 
slo že nih kon ce siv nih ve zni ka, ali iz dva ja si tu a ci ju ka da ih tre ba po sma tra ti kao či ste ve zni ke.

15  Iako su mno gi auto ri za pa zi li kon ce siv nu se man ti ku re če ni ca uve de nih ovim ve zni ci ma, upr kos nji ho voj srod no sti sa kon-
di ci o nal nim , ova kvim za vi snim re če ni ca ma po seb no su se ba vi le Kse ni ja Mi lo še vić i  Du šan ka Zve kić-Du ša no vić. K. Mi-
lo še vić (Mi lo še vić. 1986) is ti če da po red kon ce siv nih ve zni ka i  kon ce siv nih par ti ku la, “kon ce siv nu funk ci ju vr ši i ve znič ki 
kom pleks ko ji je na stao raz la ga njem ve zni ka iako na nje go ve kom po nen te ”kon di ci o nal ni ve znik ako i par ti ku lu za is ti ca nje 
i” (Mi lo še vić 1986 : 38). Pri to me je part ku la mo bil na-tj. mo gu će je da se na đe is pred ve zni ka, u post po zi ci ji u od no su na 
nje ga, kao i u dis tant nom po lo ža ju. K. Mi lo še vić sma tra da se u ova kve is ka ze mo že uklju či ti i par ti ku la čak. 

 Du šan ka Zve kić-Du ša no vić  (Zve kić-Du ša no vić 2007) naj pre iz no si za pa ža nje da re če ni ce uve de ne ova kvim ve zni ci ma ni-
su do volj no opi sa ne u do ma ćoj li te ra tu ri, po go to vao da ni su do volj no pre ci zno odvo je ne od kon di ci o nal nih. Ona po la zi od 
ana li ze de fi ni ci ja kon ce siv nih re če ni ca u naj če šće ko ri šće nim gra ma ti ka ma srp skog je zi ka, a za tim pre la zi na se man tič ku 
ana li zu pri me ra re če ni ca uve de nih ova kvim ve zni ci ma, i na kra ju sti že do za ključ ka da je, upr kos nji ho voj slič no sti sa dru gim 
ti po vi ma za vi snih re če ni ca, ov de reč o kon ce siv nim re če ni ca ma. 

16  Ne ki na ši auto ri ko ri ste i ter min su bjunk tiv (Pa pić 1992; Gra o vac 2009 i dru gi)
17  Na i me, u ne kim dru gim za vi snim re če ni ca ma srp skog je zi ka, tač ni je - iz rič nim re če ni ca ma (ekvi va len ti ma  fran cu skih kom-

ple tiv nih re če ni ca uve de nih ve zni kom que, srp ska gla gol ska vre me na (uglav nom pre zent), če sto ima ju mo dal nu vred nost, i 
ta vred nost se mo že sma tra ti ekvi va len tom vred no sti fran cu skog sib žonk ti va. 
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na. Pri ta kvoj upo tre bi gla gol sko vre me upo tre blje no je in di ka tiv no (gla gol sko vre me se upra vlja pre ma 
tre nut ku go vo ra) ili re la tiv no (gla gol sko vre me se upra vlja pre ma ne kom dru gom vre me nu  -  pro šlom 
ili bu du ćem - iz ne tom u is ka zu). U kon ce siv nim re če ni ca ma gla gol ska vre me na naj če šće su re la tiv no 
upo tre blje na, s ob zi rom na to da se osla nja ju na gla gol sko vre me glav ne re če ni ce. 

Ve o ma ret ko srp ska kon ce siv na re če ni ca sa dr ži  mo dal no upo tre blje no gla gol sko vre me. Na i me,o 
mo dal nim gla gol skim ob li ci ma u kon ce siv nim re če ni ca ma u srp skom go vo ri se je di no ve za no za ve znik 
ma - one su uvek mo dal ne,  i ve za no za ve znik ma kar –ko je su mo dal ne uvek ka da je ovaj ve znik upo-
tre bljen sâm, ili je is pred nje ga ve znik pa, a če sto i ka da je iza nje ga ve znik da (Ste va no vić 1974).18 Isti 
autor na vo di da mo dal ne mo gu bi ti i re če ni ce uve de ne ve zni kom da ili ve znič kim sku pom da i. 

Na osno vu ovo ga mo že mo za klju či ti da su u srp skom je zi ku mo dal ne sa mo one re če ni ce či ja sa-
dr ži na iz no si pret po sta vlje nu  rad nju, dok re če ni ce ko je ko je iz no se re a li zo va nu (ili rad nju či ja je re a li-
za ci ja u to ku) to ni ka ko ni su. 

3.  ANALIZA KORPUSA

3.1.  Implicitna konstrukcija u francuskom/  implicitna konstrukcija u srpskom

1. Parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de 
comprendre la vie,… (MP : 249)
	 Pa ipak, kadšto bi otišao tako daleko da izrekne i sud o nekom delu, o nekom shvatanju života,... 
(MPŽ : 28)
2. Mais à l’âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann et où l’on sait se contenter d’être 
amoureux pour le plaisir de l’être sans trop exiger de réciprocité, (…). (MP : 232-233)
	 Ali, u godinama bez iluzija, kojima se Svan već bližio, i u kojima čovek ume da se zadovolji 
time što je zaljubljen, i iz zadovoljstva što to jeste, ne tražeći suviše uzvraćanja, (…). (MPŽ : 13)

3. Le docteur cependant, poussait Mme Verdurin à laisser jouer le pianiste, non pas qu’il crût 
feints les troubles que la musique lui donnait—il y reconnaissait certains états neurasthéniques—mais 
par cette habitude qu’ont beaucoup de médecins, de faire fléchir immédiatement la sévérité de leurs 
prescription (…).(MP : 244)
	 Doktor je, međutim, nagovarao g-đu Vrdiren da pusti pijanstu da svira,... (MPŽ : 24)

U pri me ru (1) kon ce siv nost je iz ra že na uz po moć pred lo škog iz ra za (mal gré + neo d re đe na za-
me ni ca), a u srp skom je isto zna če nje po stig nu to upo tre bom mo dal ne par ti ku le (pa ipak). U pri me ru 
(2) u fran cu skom ima mo isti tip kon stuk ci je (ovaj put sans+in fi ni tiv), dok je u srp skom je zi ku  sa da 
upo tre bljen gla gol ski pri dev (ne tra že ći). Zbog nje go ve se man ti ke u li te ra tu ri se ova kav par ti cip na zi va 
i adver bi jal ni par ti cip pre zen ta (Mra zo vić 2009). U pri me ru (3) u fran cu skom je zi ku kon ce siv na se-
man ti ka po či va na upo tre bi ve zni ka (ce pen dant), dok je u srp skom je zi ku ona opet iz ra že na pri su stvom 
mo dal ne par ti ku le (me đu tim).

3.2.  Implicitna konstrukcija u francuskom /  koncesivna rečenica u srpskom

4. Que de fois son crédit auprès d’une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années que 
celle-ci avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé l’occasion,… (MP : 228)

18  Autor ipak na po mi nje da se de ša va da i re če ni ce uve de ne veznkom  ma kar (sa mo stal no ili uz ne ki dru gi ve znik) bu du  i vre-
men ski upo tre blje ne, jer ne od re đu je ve znik mo dal nost ili in di ka tiv nost, ne go ce lo kup nost je zič ke si tu a ci je.
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	 Koliko li se puta jednim potezom lišio naklonosti neke vojvotkinje, naklonosti koja je počivala 
na godinama nakupljanom zadovoljstvu s kojim bi mu ova bila na usluzi, premda za to nije nalazila 
prilike,… (MPŽ : 64)
5. Quel que fût l’aveuglement de Mme Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le 
trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l’invitait dans une avant-scène à entendre Sarah 
Bernhardt, ,… (MP : 238)
	 Ma kolika da je bila zaslepljenost g-đe Verdiren u njegovom pogledu, njoj je na kraju-iako je i 
dalje nalazila da je on vrlo tankoćutan-počelo da ide na živce ,… (MPŽ : 18)
6. …mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, (…), il 
était pourtant incapable de la leur chanter. (MP : 250)
	 …ali, iako se sećao osobenog i neizrecivog uživanja koje mu je ta fraza pričinila, (…), ipak je 
bio nesposoban da im je otpeva. (MPŽ : 28)
7. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu’il appelait le «jeune Verdurin» et qu’il considérait, 
un peu en gros, comme tombé - tout en gardant de nombreux millions - dans la bohème et la racaille. 
(MP : 236)
	 Ali otad je izgubio svaku vezu sa onim koga je on zvao « mladi Verdiren » i za koga je smatrao, 
uglavnom, da je – iako je sačuvao mnogo miliona – pao među boeme i šljam. (MPŽ : 16)

Ovo je slu čaj na ko ji smo če sto na i la zi li pri li kom ana li ze kor pu sa. Sma tra mo da je u  pri me ru (4) 
bio mo guć i pre vod ipli cit nom kon struk ci jom : « ne na la ze ći [pri tom] pri li ku za to », ali da bi se ta da 
kon ce siv na se man ti ka ipak ubla ži la. Na pro tiv, u pri me ri ma (5, 6) ta kav pre vod i ni je mo guć, a da pri tom 
ce lo kup na kon struk ci ja za dr ži pr vo bit ni smi sao. Sa dru ge stra ne, u do sa da ana li zi ra nom kor pu su ni smo 
na šli ni je dan pri mer da je fran cu ska kon ce siv na re če ni ca pre ve de na im pli cit nom kon struk ci jom u srp-
skom. Uz ogra du da je mo gu će da ta kvi pri me ri i po sto je, nji ho vo od su stvo u kor pu su ipak uka zu je na 
to da oni mo ra ju bi ti re la tiv no ret ki.

To nas upu ću je na za klju čak da ne ma pot pu ne ekvi va len ci je iz me đu im pli cit nih kon struk ci ja u 
fran cu skom i ta kvih kon struk ci ja u srp skom, tač ni je – da se u srp skom je zi ku za vi sna kon ce siv na re če-
ni ca do ži vlja va kao eks pli cit ni ji iz raz sa me kon ce siv no sti. 

3.3.  Koncesivna rečenica u francuskom/koncesivna rečenica u srpskom

8. Bien que Swann n’eût encore jamais pris bien sérieusement ombrage de l’amitié d’Odette pour 
tel ou tel fidèle, il éprouvait une douceur profonde à l’entendre avouer ainsi devant tous, (…), leurs 
rendez-vous quotidiens du soir, (…). (MP : 317)
	 Iako Svan još ne beše podozrevao zbog Odetinog prijateljstva prema ovome ili onome od 
« vernih », osetio je veliku nasladu slušajući je gde tako pred svima,(…) , priznaje svoje večernje 
sastanke s njim, (…). (MPŽ : 87)
9. Quoiqu’il ait  chemin faisant quelques mots un peu réalistes, (…) , je n’ai pas souvent vu tenir 
le crachoir avec une pareille dextérité, … (MP : 302)
	 Mada je uzgred rekao nekoliko malko realističkih reči, (…), nisam često viđao da neko tako 
vešto barata jezikom, … (MPŽ : 74)

Ve za no za ve znik prem da, na i šli smo na za pa ža nje da se on  ja vlja se uglav nom uko li ko se do pu-
sna re če ni ca na đe iza nad re đe ne (Mra zo vić 2009). To je ste slu čaj u naj ve ćem bro ju re če ni ca na šeg kor-
pu sa. Iako pri mer (9) po ka zu je da to ni je pra vi lo, pri me ri (10, 11) pred sta vlja ju ilu stra ci ju ove tvrd nje.

10. En sa petite phrase, quoiqu’elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu 
si consistant, si explicite, … (MP : 405)
	 Premda je razumu prikazivala samo jednu tamnu površinu, u njegovoj maloj frazi osećala se 
jedna toliko jedra, toliko izričita sadržina,… (MPŽ : 164)
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11. …, mais je me plais parfaitement bien avec Cottard, quoiqu’il fasse des calembours ineptes. (MP : 
291)
	 ..., ali savršeno mi je prijatno s Kotarom, premda pravi nedotupavne kalembure. (MPŽ : 64)
12. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits … (bien que Mme Verdurin fût elle-
même vertueuse et d’une respectable famille bourgeoise […]) à une personne presque du demi-monde, 
Mme de Crécy, (…); (MP : 223-224)
	 Osim mlade doktorove žene, oni su te godine bili svedeni gotovo jedino na jednu osobu takoreći 
iz polusveta (premda je sama g-đa Verdiren bila žena časna i iz uvažene građanske porodice[…]), na 
g-đu de Kresi, (…) ; (MPŽ : 5)

Sle de pri me ri fran cu skih kon ce siv nih re če ni ca uve de nih ve zni kom mê me si. U srp skom je zi ku se 
kao ekvi va lent ovom ve zni ku po pra vi lu ja vlja ju ve znič ki sklo po vi i+ako/(čak) i kad:

13. «C’est bon, c’est bon; en tous cas, même si je me trompe, ce n’est pas un crime, je pense» (MP : 
306)
	 « Dobro, dobro ; u svakom slučajučak, i ako se varam, nije to nikakav zločin, mislim. » (MPŽ : 
78)
14. Et même si elle ne lui avait pas écrit la première,(…), cela suffisait pour qu’il ne pût plus rester 
sans la voir. (MP : 355)
	 Čak i kad mu ne bi ona prva pisala, (…), to je bilo dovoljno da on ne može više izdržati da je ne 
viđa. (MPŽ : 120)19

Uko li ko raz mo tri mo se man ti ku ve zni ka mê me si – tač ni je – uko li ko ga raz li ži mo na nje go ve sa-
stav ne de lo ve adverb mê me [čak] i ve znik si [a ko], po sta je ja sno da u ovom do me nu ima mo pot pu nu 
ekvi va len ci ju iz me đu fran cu skog i srp skog je zi ka.

3.4.  Kon ce siv ne re če ni ce sa elip som lič nog gla gol skog ob li ka

Još jed na slič nost u sin tak si fran cu skih i srp skih kon ce siv nih re če ni ca je ste mo guć nost elip se lič-
nog gla gol skog ob li ka po sle ne kih kon ce siv nih ve zni ka. U fran cu skom je to do zvo lje no po sle ve zni ka 
bien que i qu o i que (uko li ko je isti su bje kat glav ne i za vi sne re če ni ce)20 – pri mer (14), a u srp skom je ovo 
mo gu će sa mo uz ve zni ke iako, ma da, prem da-pri me ri (14, 15), dok, na pri mer, na kon ve znič kog iz ra za 
i po red to ga što gla gol ski ele me nat za vi sne kla u ze ne mo že bi ti is pu šten (Pi per et al. 2005). 
15. (…) pour Swann, - pour lui dont les yeux quoique délicats amateurs de peinture, dont l’esprit 
quoique fin observateur de mœurs, portaient à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie - (…). 
(MP : 279)
	 Za Svana,  - čiji je duh, mada oštroumni posmatrač ljudskih prava, čije su oči, - mada osetljivi 
ljubitelji slikarstva, nosili zauvek neosporni trag njegovoga svelog života – (…).(MPŽ 54)

16. Cependant tout en redressant sa taille21 et refroidissant sa mine, inquiète encore pourtant de 
l’état du prince, Mme de Gallardon dit à sa cousine : (MP : 386)

19  Kada je reč o vezniku  iz primera (13), kod N.Graovac nalazimo sledeću konstataciju : » U srpskom jeziku samostalna 
upotreba veznika kad(a) za izražavanje koncesivnosti najčešće nije dovoljna. Obično se za to značenje upotrebljava i kad(a)/
kad(a) i ili čak i kad(a). Nosioci koncesivnog značenja u tim strukturama su upravo reči i, čak, (...). 

20  Po sle njih se ta da na la zi pri dev ili par ti cip (pre zen ta ili slo že ni par ti cip per fek ta): Bien que [el le so it] très je u ne, el le jo ue 
re mar qu a ble ment du pi a no. Bien que con na is sant [=bien qu’ils con na is sent] les dan gers (…) ils ont décidé de fa i re cet te 
ascen sion. (De la to ur et al. 1991) Qu o i que ayant com mencé fort je u ne l’étu de…, je n’en sa is que les mots les plus in di spen-
sa bles. (Ner val, u: Gre vis se 2003) 

21  Kon struk ci ja to ut+géron dif  ni je re zer vi sa na is klju či vo za iz ra ža va nje kon ce siv nog zna če nja. Na i me, is pred ge run da u fran-
cu skom če sto na la zi mo adverb to ut ka da se jed no stav no „in si sti ra na tra ja nju rad nje“: El le aime tra va il ler to ut en éco u tant 
de la mu si que. (De la to ur et al. 1991 : 81). Na še je za pa ža nje da se adverb to ut u ovoj kon struk ci ji ve o ma če sto i ne pre vo di. 
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	 Međutim, g-đa de Galardon, ispravljajući se, i opet hladnog izraza lica, iako još zabrinutog za 
prinčevo zdravstveno stanje reče svojoj rođaci : (MPŽ : 148)

17.  Ainsi j’ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme,... (MP : 300)
	Tako, imam jednu prijateljicu koja je veoma originalna, iako je vrlo lepa žena, … (MPŽ 73)

Iako u pri me ru (16) ni je is ko ri šće na mo guć nost elip se lič nog gla gol skog ob li ka, mi šlje nja smo da je ona 
mo gu ća, uz in ver zi ju glav ne i za vi sne re če ni ce i (fa kul ta tiv no) do da va nje par ti ku le ipak: Ta ko, imam 
jed nu pri ja te lji cu ko ja je, iako vr lo le pa že na, [i pak] ve o ma ori gi nal na.

3.5.  Kontekstualno uslovljeno koncesivno značenje  

U pri me ru ko ji sle di, u fran cu skom tek stu ima mo re la tiv nu re če ni cu, dok u srp skom pre vo du 
na la zi mo ti pič nu kon ce siv nu re če ni cu. Na i me, u fran cu skom je zi ku re la tiv ne re če ni ce (na ro či to one 
eks pli ka tiv ne) če sto ima ju adver bi jal no zna če nje (tem po ral no, ka u zal no, kon se ku tiv no, kon di ci o nal no, 
kon ce siv no), ko je do bi ja ju u od re đe nom kon tek stu. 
18. Comme le sens critique qu’il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, (…)  , il 
prenait tout au pied de la lettre. (MP : 237-238)
= Comme le sens critique lui faisait complètement défaut, bien qu’il crût l’exercer sur tout, (…)  , il 
prenait tout au pied de la lettre.
	 Kako mu je potpuno nedostajao kritički smisao, iako je on verovao da mu podvrgava sve, on je 
sve uzimao doslovce, (…). (MPŽ : 18)

Me đu tim, uko li ko bi se u srp skom je zi ku u pre vo du za dr ža la re la tiv na re če ni ca [ Ka ko mu je kri-
tič ki smi sao, za ko ji je sma trao da ga pri me nju je na sve, nje mu pot pu no ne do sta jao, on je sve uzi mao 
do slov ce, (…). ], kon ce siv no zna če nje bi lo bi ako ne iz gu blje no, on da ba rem te ško pre po zna tlji vo. 

Na kon ana li ze na ve de nih pri me ra za klju ču je mo da fran cu ska i srp ska kon ce siv na re če ni ca ima ju 
iden tič nu for mal nu struk tu ru –pri če mu pod ra zu me va mo da za vi sna re če ni ca mo že da se na đe i u an te-
po zi ci ji (is pred svo je nad re đe ne re če ni ce (pri me ri 8, 9, 10, 13, 14)), ali i u post po zi ci ji (pri me ri 11, 12). 
Pri tom ne do la zi ni do ka kvih pro me na ni u struk tu ri nad re đe ne, ni u struk tu ri za vi sne re če ni ce. Ova kav 
za klju čak je in te re san tan uko li ko uzme mo u ob zir da to ni je slu čaj kod svih in do e vrop skih je zi ka.22 

U pri log kon sta ta ci ji o iden tič noj for mal noj struk tu ri fran cu ske i srp ske kon ce siv ne re če niv ce go-
vo ri i mo guć nost elip se lič nog gla gol skog ob li ka u oba je zi ka (pri me ri 15, 16, 17). 

Da lje, po ka za lo se i to da su ve zni ci bien que, qu o i que sa jed ne, i ve zni ci iako, ma da, prem da 
sa dru ge stra ne u pot pu no sti ekvi va lent ni. Do istog za ključ ka do šla je i Na da Gra o vac, ko ja iz no si stav 
(sa ko jim smo mi u pot pu no sti sa gla sni) da : « Raz lo ge za to tre ba tra ži ti u či nje ni ci da je reč o ja sno 
pro fi li sa nom gra ma tič kom zna če nju, bez ika kvih do dat nih se man tič kih ni jan si.»  (Gra o vac 2009 : 152). 

Ka da je reč o ve zni ku mê me si, ko ji pred sta vlja je dan kon ce siv no-hi po te tič ki sklop – i on u srp-
skom je zi ku na la zi pot pu ne ekvi va len te. Reč je o ve zni ci ma čak i, i ako ko ji ta ko đe pred sta vlja ju ve znič-
ke kom plek se ko ji sa dr že kon ce siv nu i kon di ci o nal nu (hi po te tič ku) kom po nen tu.

Ovaj pri mer pred sta vlja ilu stra ci ju ove či nje ni ce: Ce pen dant to ut en re dres sant sa ta il le et re fro i dis sant sa mi ne (…) Mme de 
Gal lar don dit à sa co u si ne : (MP : 386) ; Me đu tim, g-đa de Ga lar don, is pra vlja ju ći se, i opet hlad nog iz ra za li ca (…) re če 
svo joj ro đa ci : (MPŽ : 148).

22  U ne mač kom je zi ku, na pri mer, gla gol (u lič nom gla gol skom ob li ku)  za vi sne kon ce siv ne re če ni ce je uvek na kra ju (ka da je 
ona u post po zi ci ji), a uko li ko je ona is pred glav ne re če ni ce on da do la zi do pro me ne re da re či u okvi ru sa me glav ne re če ni ce.
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4.  ZAKLJUČAK

Po re đe nje te o rij skih po gle da na kon ce siv nost u fran cu skom i srp skom je zi ku, kao i ana li za kor-
pu sa, upu ću ju nas na sle de će za ključ ke: 

Ka te go ri ja kon ce siv no sti slič no se od re đu je u fran cu skoj i srp skoj li te ra tu ri, uz za pa ža nje da je u 
fran cu skom je zi ku sa ma ter mi no lo gi ja ne do volj no usa gla še na.

Po sma tra ni je zi ci po se du ju bo gat re per to ar za iz ra ža va nje kon ce siv ne se man ti ke, ka ko u do me nu 
pro ste re če ni ce, ta ko i u okvi ru slo že ne re če ni ce. Ipak, na osno vu ana li ze na šeg kor pu sa, mo že se za-
klju či ti da je u fran cu skom je zi ku mno go je če šća upo tre ba im pli cit nih kon struk ci ja, dok se u srp skom 
je zi ku  pred nost da je za vi snoj kon ce siv noj re če ni ci. 

Naj zad, ka da je reč o sa mim kon ce siv nim re če ni ca ma, tu sa jed ne stra ne, ima mo pot pu no pre kla-
pa nje ka ko u sa moj struk tu ri slo že ne re če ni ce (po zi ci ji za vi sne kon ce siv ne re če ni ce unu tar nje), ta ko i 
u upo tre bi ve zni ka: nej fre kvent ni ji fran cu ski kon ce siv ni ve zni ci na la ze pot pu ne ekvi va len te u srp skom 
je zi ku.

Iz u ze tak su fran cu ske re la tiv ne re če ni ce sa kon ce siv nim zna če njem, ko je u srp skom je zi ku re đe 
na la ze pot pu ni pre vod ni ekvi va lent. 

Ana li za kor pu sa je po ka za la da je je di na raz li ka u sin tak si kon ce siv nih re če ni ca po sma tra nih je-
zi ka je ste u do me nu na čin ske ori jen ta ci je gla gol skih ob li ka-u fran cu skom je zi ku do mi nan tan gla gol ski 
na čin je ste sib žonk tiv, dok  u srp skom je zi ku do mi ni ra ju tem po ral no upo tre blje ni ob li ci in di ka ti va.
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PreDrag noVakoV

UPOTREBA MODALA U SAVREMENOM ENGLESKOM JEZIKU  
I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI1

En gle ski mo da li pred sta vlja ju ja sno de fi ni sa nu gru pu gla go la sa spe ci fič nim ka rak te ri sti ka ma, a nji ho va po de la i upo-
tre ba se de talj no ob ra đu ju u sva koj gra ma ti ci en gle skog je zi ka. Me dju tim, u sa vre me nom en gle skom je zi ku za pa ža ju 
se pro me ne u upo tre bi mo da la ko je tek tre ba pro u či ti i opi sa ti. Mo dal ni gla go li u srp skom je zi ku ne pred sta vlja ju 
ta ko kom pakt nu gru pu kao en gle ski mo da li, ni ti se po svo jim mor fo sin tak sič kim od li ka ma ta ko ja sno raz li ku ju od 
pu no znač nih lek sič kih gla go la. U tim okvi ri ma, u ra du se pro u ča va ju mo dal ni gla go li na kor pu su sa vre me nog en gle-
skog je zi ka, nje go ve ame rič ke va ri jan te, ko ji se sa sto ji od  pri me ra iz ro ma na The Lost Symbol (iz gu blje ni sim bol) 
De na Bra u na. Mo da li iz kor pu sa se kla si fi ku ju pre ma uobi ča je noj op štoj po de li po mo dal nim zna če nji ma, pri če mu  
se ko men ta ri šu spe ci fič na zna če nja mo da la iz kor pu sa i iz no se broj ča ni po da ci o fre kvent no sti kon kret nih mo dal nih 
gla go la u kor pu su. Upo re do sa en gle skim mo da li ma ana li zi ra ju se nji ho vi srp ski pre vod ni ekvi va len ti. 

Ključ ne re či: en gle ski je zik, mo da li, srp ski je zik, upo tre ba mo da la 

1.  UVOD 

Do bro je po zna to da en gle ski mo da li pred sta vlja ju za tvo re nu, de fi ni sa nu gru pu po moć nih gla go-
la sa ka rak te ri sti ka ma ko je ih iz dva ja ju ka ko od lek sič kih, ta ko i od osta lih po moć nih gla go la. Ta ko se 
u en gle skim gra ma ti ka ma mo da li po pra vi lu ob ra đu ju u okvi ru po seb nog odelj ka i na vo de se nji ho ve 
ka rak te ri sti ke i nji ho va upo tre ba. S dru ge stra ne, u srp skom je zi ku ob ra đi va la se ka te go ri ja mo dal no sti/
mo du sa, kao i mo dal ne upo tre be po jed nih gla gol skih ob li ka (na pri mer, Ste va no vić 1981: 576, 578), ali 
se u sta ri jim srp skim  gra ma ti ka ma  mo dal ni gla go li uglav nom ni su ob ra đi va li kao gru pa ko ja se svo jim 
mor fo sin tak sič kim od li ka ma ja sno iz dva ja od lek sič kih gla go la, ni ti kao gru pa sa de fi ni sa nim bro jem 
čla no va. Ta ko, na pri mer, u već po me nu toj gra ma ti ci Sa vre me ni srp sko hr vat ski je zik M. Ste va no vi ća 
(1981), ko ja je du go bi la ključ ni je zič ki pri ruč nik, ne ma po seb nog odelj ka o mo da li ma ni ti se na vo di 
li sta tih gla go la u srp skom je zi ku. Me đu tim, u jed noj gra ma ti ci srp skog je zi ka za stran ce (Mra zo vić i 
Vu ka di no vić 1990: 143-156) na vo de se gla go li ko ji is pu nja va ju uslo ve za svr sta va nje u gru pu mo da la: 
hte ti, ima ti, mo ći, mo ra ti, sme ti, tre ba ti, ume ti, zna ti, že le ti. U toj gra ma ti ci se raz ra đu ju i zna če nja i 
upo tre be tih mo da la. Ko nač no, u naj no vi joj sin tak si srp skog je zi ka (Pi per i dr. 2005; ode ljak o mo dal-
no sti, stra ne 636-648, na pi sao je Pre drag Pi per) ob ra đu je se ka te go ri ja mo dal no sti, kao i mo dal ni iz ra zi. 

Ka da se ra di o mo no graf skim iz da nji ma o mo da li ma, po sled njih de se tak go di na ob ja vlje no je 
ne ko li ko stu di ja ko je upo re đu ju srp ske mo da le sa en gle skim (Tr bo je vić-Mi lo še vić 2004, Pr tlja ga 2008) 
i ma đar skim mo da li ma (Zve kić-Du ša no vić 2011), što sva ka ko uka zu je na po tre bu za ta kvim si ste mat-
skim upo re đi va nji ma. 

Pre ma to me, po la ze ći od po stav ki iz po sto je će li te ra tu re, u ovom ra du će se pri ka za ti em pi rij sko 
is tra ži va nje ko je pro u ča va zna če nja i upo tre bu en gle skih mo da la, a za tim i nji ho ve pre vod ne ekvi va len te 
u srp skom je zi ku. 

1.1.  En gle ski mo da li 

Sve en gle ske gra ma ti ke, od sta ri jih pe da go ških do no vi jih de skrip tiv nih gra ma ti ka, mo da le uglav-
nom ob ra đu ju na sli čan na čin: na vo de se nji ho ve mor fi sin tak sič ke ka rak te ri sti ke (do bro po zna te či nje-

1  Ovaj članak napisan je u okviru rada na naučnom projektu Jezici i kulture u vremenu i prostoru  koji finansira Ministarstvo 
prosvete i nauke Republike Srbije (broj projekta 178002). 
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ni ce da en gle ski mo da li ne ma ju bez lič ne ob li ke, ne ma ju na sta vak za tre će li ce jed ni ne pre zen ta, da iza 
njih sle di in fi ni tiv bez par ti ku le to, osim u slu ča ju mo da la ought to i dru go), a za tim se na vo de zna če nja, 
upo tre be i dis kurs ne funk ci je sva kog mo da la. 

Uz ta kvu uobi ča je nu ob ra du mo da la, u an gli stič koj tra di ci ji (na pri mer, u po je di nim gra ma ti ka-
ma i mo no gra fi ja ma kao Hud dle ston i Pul lum 2002, Pal mer 1989) na vo de se i op šti je po de le mo da la na 
se man tič ke gru pe u skla du sa po stav ka ma mo dal ne lo gi ke, uglav nom  na epi ste mič ke, de on tič ke i di na-
mič ke mo da le. Kao što je po zna to, epi ste mič ki mo da li ozna ča va ju pro ce nu go vor ni ka/pi sca o mo guć no-
sti ili nu žno sti (ne ce si ta tiv no sti) re a li za ci je pro po zi ci je, de on tič ki mo da li od no se se na do zvo le, na red be 
ili uput stva da se re a li zu je da ta pro po zi ci ja, a di na mič ki na spo sob nost od re đe nog su bjek ta da re a li zu je 
pro po zi ci ju. Mo da li sa po je di nim od ovih zna če nja po pra vi lu po ka zu ju i ne ke za jed nič ke ten den ci je  ka-
da se ra di o obe le ža va nju pro šlo sti ili ne ga ci je (Pal mer 1989: 98-102), a za ovaj rad je zna čaj na či nje ni ca 
da me đu en gle skim mo da li ma po sto je pre kla pa nja ka da se ra di o iz ra ža va nju ovih zna če nja, od no sno isti 
mo da li mo gu iz ra ža va ti vi še od jed nog od tih zna če nja, što mo že do ve sti do dvo smi sle no sti ko je se raz-
re ša va ju u kon tek stu. Uz to, ka da se raz ma tra ju pro me ne u upo tre bi mo da la  u sa vre me nom en gle skom 
je zi ku, zna čaj no je i da po je di ni mo da li mo gu po sta ti fre kvent ni ji i pre u zi ma ti po je di ne upo tre be dru gih 
mo da la, o če mu će vi še bi ti re či pri li kom ana li ze kon kret nih pri me ra. 

Da kle, u sa vre me noj an gli stič koj li te ra tu ri na vo de se za pa ža nja da se kod en gle skih mo da la za-
pa ža ju pro me ne:  re no mi ra ni lin gvi sta Dže fri Lič (Le ech), ko ji je 1971. go di ne ob ja vio pr vo iz da nje 
knji ge Me a ning and the En glish Verb u ko joj iz me đu osta log opi su je i mo da le,  u član ku iz 2003. go di ne 
(Mo da lity on the mo ve: The En glish mo dal auxi li a ri es 1961-1992) uka zu je upra vo na ta kve pro me ne. 
Po la ze ći od tih za pa ža nja, u ovom ra du će se pri ka za ti re zul ta ti po čet nog em pi rij skog is tra ži va nja o fre-
kvent no sti i upo tre bi en gle skih mo da la. Kor pus za to is tra ži va nje sa či njen je na osno vu pri me ra pre u ze-
tih iz ak tu el nog ro ma na The Lost Symbol  sa vre me nog ame rič kog pi sca best se le ra De na Bra u na (Brown) 
ko ji ob u hva ta oko 500 stra na tek sta. Taj ro man je oda bran zbog sa vre me nog, uglav nom ne for mal nog 
je zi ka (ame rič ke va ri jan te) ko ji omo gu ća va da se sa gle da ju ten den ci je u even tu al nim pro me na ma kod 
en gle skih mo da la. 

1.2.   Mo dal nost u srp skom je zi ku 

Kao što je već po me nu to, u srp skom je zi ku mo da li se mor fo sin tak sič ki ne raz li ku ju od pu no znač-
nih lek sič kih gla go la; na i me, ti pič ni gla go li ko ji se ubra ja ju u mo da le (na pri mer, mo ći, hte ti, mo ra ti) 
pri ma ju na stav ke za vre me i li ce, ima ju bez lič ne ob li ke, a iza njih sle de do pu ne ka ko lič nom kla u zom 
(uz sub or di na tor da), ta ko i bez lič nom in fi ni tiv nom kla u zom. Ve ro vat no se zbog to ga u srp skoj gra ma-
ti ci ni je ni ose ća la po tre ba da se mo da li svr sta ju u po seb nu gru pu po moć nih gla go la, kao što je to uči-
nje no u en gle skom je zi ku na osno vu či nje ni ce da se mo da li po na ša ju kao po moć ni gla go li, jer uče stvu ju 
u in ver zi ji u pi ta nji ma i di rekt no pri ma ju ne ga tiv nu par ti ku lu not, što en gle ski lek sič ki gla go li ne či ne. 
Sto ga se, uti sak je, mo da li u srp skom uglav nom sa gle da va ju kao se man tič ka kla sa gla go la ko ja uče-
stvu je u ak tu e li za ci ji ka te go ri je mo dal no sti, od no sno mo du sa. Isto ta ko, tre ba još na po me nu ti da spi sak 
mo dal nih gla go la u srp skom ni je ko na čan, jer auto ri u taj spi sak po ne kad svr sta va ju raz li či te gla go le i 
mo dal ne iz ra ze. 

U uvo du je već po me nu to da M. Ste va no vić u svo joj gra ma ti ci srp sko hr vat skog je zi ka (1981) ne 
pi še o mo da li ma kao po seb noj gru pi gla go la. Me đu tim, P. Mra zo vić i Z. Vu ka di no vić u svo joj gra ma ti ci 
kon ci zno pi šu o mo dal nim gla go li ma u odelj ku ,,Gla gol ski kom plek si sa mo dal nim gla go li ma’’ (1990: 
143-156). Autor ke na vo de da su mo da li gla go li sa ne pot pu nim zna če njem,  da zah te va ju do pu nu sa mo-
stal nim gla go lom i ozna ča va ju oce nu go vor ni ka o rad nji iz ra že noj sa mo stal nim gla go lom ili spo sob nost 
su bjek ta da ostva ri tu rad nju. U toj gra ma ti ci, u mo dal ne gla go le u užem smi slu ubra ja ju se gla go li hte-
ti, mo ći, mo ra ti, sme ti i tre ba ti, a za tim se bez kom plek sni je lin gvi stič ke ter mi no lo gi je opi su ju nji ho ve 
mor fo sin tak sič ke od li ke i zna če nja. Na pri mer, za gla gol mo ći na vo di se da on iz ra ža va mo guć nost na 
osno vu objek tiv nih či nje ni ca i spo sob nost su bjek ta da ne što uči ni, a mo dal mo ra ti po ve zu je se sa zna če-
nji ma neo p hod no sti i nu žno sti ko ja mo že po ti ca ti od tu đe vo lje ili vo lje su bjek ta. 
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U naj no vi joj sin tak si srp skog je zi ka (Pi per i dr. 2005: 636-649) u pu noj me ri se i uz re le vant nu 
lin gvi stič ku ter mi no lo gi ju ob ra đu je ka te go ri ja mo dal no sti ko ja se od re đu je kao kva li fi ka ci ja ko ju go-
vor no li ce da je o svom is ka zu ili o si tu a ci ji ko ju taj is kaz ozna ča va. Na vo di se da se mo dal nost če sto 
iz ra ža va mo dal nim gla go li ma, ali i dru gim lek se ma ma i iz ra zi ma sa slič nim zna če njem, a uko li ko se u 
stru ku tu ri re če ni ce na la zi mo dal ni gla gol ili mo da ni iz raz, sa dr žaj te re če ni ce je ne u tra lan pre ma re al no-
sti/ire al no sti is ka za, od no sno is kaz je mo dal no neo d re đen. Mo dal nost re al no sti/ire al no sti od no si se na 
pri ka zi va nje pro po zi ci o nog sa dr ža ja re če ni ce kao re al nog ili kao ire al nog. Kao naj če šći mo dal ni gla go-
li i mo dal ne re či/iz ra zi na vo de se mo ći, tre ba ti, mo ra ti, sme ti, hte ti, že le ti, za bra ni ti, bi ti u sta nju, bi ti 
du žan, bi ti oba ve zan, bi ti do zvo ljen, bi ti za bra njen i slič no (Pi per i dr. 2005: 638). Uz to, ova sin tak sa 
ob ra đu je de on tič ku mo dal nost, ko ja si tu a ci ju kva li fi ku je kao oba ve znu ili ne iz be žnu (na pri mer, gla-
gol tre ba ti im pli ci ra zna če nje nu žno sti), kao i op ta tiv nu mo dal nost, epi ste mič ku mo dal nost (uve re nost 
go vor nog li ca u isti ni tost ono ga što je iz ra že no is ka zom, za šta se, na pri mer, mo gu upo tre bi ti mo dal ni 
iz ra zi ve ro vat no, mo žda, sva ka ko, si gur no), me ta je zič ku mo dal nost, eks pre siv nu mo dal nost i ak si o lo šku 
mo dal nost. 

2.  ANALIZA KORPUSA 

Po što je cilj ovog ra da iz u ča va nje even tu al nih pro me na u upo tre bi mo da la u sa vre me nom en gle-
skom je zi ku, a za tim i opis nji ho vih srp skih ekvi va le na ta, sa sta vljen je kor pus od  re le vant nih en gle skih 
pri me ra i nji ho vih srp skih pre vod nih ekvi va le na ta. Ta ko će se u ovom de lu ra da ana li zi ra ti oda bra ni 
pri me ri iz već po me nu tog ro ma na De na Bra u na The Lost Symbol, od no sno nje go vog pre vo da na srp ski 
je zik iz gu blje ni sim bol (2009, pre vod Rad mi la B. Še vić i Aljo ša Mol nar). 

2.1.  Opšti podaci o korpusu 

Od oko 500 stra na tek sta ro ma na The Lost Symbol pre gle da no je 206 stra na (od no sno pr vo 51 
po gla vlje) na ko ji ma su za be le že na 343 pri me ra sa mo da li ma. Pri to me tre ba na gla si ti da ni su be le že ni 
pri me ri sa shall/will  ko ji se od no se na iz ra ža va nje bu du ćeg vre me na, ni ti sho uld/wo uld  ko ji ne ma ju 
mo dal no zna če nje i re zul tat su po me ra nja zbog sla ga nja vre me na u in di rekt nom go vo ru; be le že ni su 
sa mo oni pri me ri ko ji pre no se mo dal no zna če nje. Ube dlji vo naj ve ći broj pri me ra za be le žen je sa mo da-
li ma can/co uld (237), za tim sa will/wo uld (42), may/might (35), shall/sho uld (17), must (11) i ought to 
(1).  U pro cen ti ma to iz gle da ova ko: 
      MODAL  BROJ PROCENAT 
      CAN /COULD 237 69.1%
      WILL/WOULD 42 12.3% 
      MAY/MIGHT 35 10.2% 
      SHALL/SHOULD 17 4.9%  
      MUST  11 3.2% 
      OUGHT TO  1 0.3% 
               UKUPNO 343 100% 
     Detaljniji brojčani podaci o primerima iz korpusa su sledeći: 

a)  Modali  CAN/ COULD 
Zabeleženo je ukupno 237 primera, od čega CAN u 114 primera (48.4%), a COULD u 123 primera 
(51.6%). Osim uz prosti infinitiv, ovi modali se nalaze u sledećim strukturama: 
    COULD  + perfekatski infinitiv 5 primera 
                   + progresivni infinitiv 0 primera 
                   + negacija                  30 primera (25%) 
                   + glagol percepcije    24 primera ( feel, hear, see, sense, smell) (20.3%) 
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    CAN      + perfekatski infinitiv 0 primera 
                  + progresivni infinitiv 2 primera 
                  + negacija                   33 primera (29%) 
                  + glagol percepcije     11 primera (hear, see)   (9.6%) 

Gla go li per cep ci je kao do pu ne po seb no su na zna če ni jer uz njih mo dal can/co uld ne ma pu no 
mo dal no zna če nje i naj če šće se ne pre vo di, već sa mo po ja ča va di na mič ko zna če nje sti ca nja od re đe ne 
per cep ci je. Re la tiv no ve li ki pro ce nat gla go la per cep ci je u kor pu su sa mo da lom co uld (20.3%) mo že se 
ob ja sni ti pri ro dom tek sta u ko jem je če sto bi lo po treb no zna či ti da ne ki od ju na ka ro ma na to kom po te re 
ima od re đe nu per cep ci ju. 
b) Modali MAY/ MIGHT 
Zabeleženo je 35 primera, od čega MAY u 19 primera (54%), a MIGHT 16 primera (46%). Sa modalom 
MIGHT  zabeležene su dva primera sa negacijama (6%). 
c)  Modali WILL/ WOULD  
          Zabeležena su 42 primera, od čega WILL  u 4 primera (9.6%), a WOULD  u 38 primera (90.4%).         
          Modal WILL zabeležen je samo uz prosti infinitiv, a modal WOULD se, osim prostog infinitiva, 
         javio i uz: 
                            + perfekatski infinitiv 5 primera 
                            + progresivni infinitiv 1 primer 
                            + negacija                   1 primer
d) Modal MUST 
Osim uz prosti infinitiv, ovaj modal je zabeležen u 11 primera i to uz: 
                            + perfekatski infinitiv 2 primer  
                            + progresivni infinitiv 1 primer 
e) Modali SHALL/ SHOULD  
Ovi mo da li za be le že ni su u 17 pri me ra; mo dal SHALL  sa mo u jed nom pri me ru (6%)  i to u pi ta nju 
Shall we go?. Mo dal SHO ULD za be le žen je u 16 pri me ra (94%) i to u sle de ćim struk tu ra ma  ko je ni su 
pro sti in fi ni tiv: 
                            + perfekatski infinitiv  2 primera 
                            + progresivni infinitiv  1 primer 
                            +negacija                     4 primera 
f) Modal OUGHT TO   
Ovaj redak modal zabeležen je samo u jednom primeru u kojem iza njega sledi prosti infinitiv. 

2.2.  Upotreba modala u korpusu 

Po što naj broj ni ji mo dal iz kor pu sa (can/co uld) zah te va po seb nu ana li zu, ovom pri li kom raz mo-
tri će se upo tre ba osta lih en gle skih mo da la ko ji či ne oko 30% pri me ra iz kor pu sa. Bro je vi u za gra di iza 
pri me ra ozna ča va ju stra ni ce na ko joj se pri mer na la zi u en gle skom ori gi na lu i srp skom pre vo du, a mo dal 
ko ji se ko men ta ri še je pod vu čen. 

Mo da li ko ji se u kor pu su ja vlja ju sa mo jed nom su shall i ought to i nji ho va upo tre ba je oče ki va na: 
1) a) ‘’Shall we go?’’ (126) 
                b) ,,Ide mo?’’ (117) 
          2) a) This ought to be good, he tho ught, re ac hing for the re ce i ver. (175) 
               b) Ovo će si gur no bi ti ne što do bro, po mi sli, po seg nuv ši za slu ša li com. (158) 

Pri mer (1a) pred sta vlja ti pič nu upo tre bu mo da la shall za iz no še nje pred lo ga; u kor pu su ni je bi lo 
pri me ra za dru ge upo tre be, iz ra ža va nje na red bi ili na lo ga, od no sno za iz ra ža va nje od luč no sti go vor ni ka/
pi sca da se ne što ura di. Pre vod ne sa dr ži mo dal, već mo dal ni adver bi jal i od go va ra prag ma tič kom dej-
stvu en gle skog ori gi na la. Mo dal ought to u pri me ru (2a) je ve o ma re dak, po seb no u ne for mal nom sti lu, 
pa je ma li broj pri me ra oče ki van. Zna če nje je ta ko đe ti pič no, ve li ka ve ro vat no ća ili ne ce si ta tiv nost, u 
ovom slu ča ju pro pra će na uve re njem go vor ni ka u nu žnost si tu a ci je ko ja se im pli ci ra u ce lom go vor nom 
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či nu. Pre vod ne sa dr ži srp ski mo dal ni gla gol tre ba ti ko ji bi bio pr vi ekvi va lent, već ko lo kvi jal ni ji mo-
dal ni iz raz si gur no. 

Na red ni mo dal či je će se funk ci je u kor pu su pri ka za ti je ste sho uld, ko ji se ja vlja u 16 pri me ra. 
U en gle skim gra ma ti ka ma taj mo dal se pr ven stve no po ve zu je sa de on tič kim zna če njem bla že obli ga-
tor no sti, od no sno pre po ru kom ili sa ve tom, za tim sa epi ste mič kom pro ce nom o mo guć no sti re a li za ci je 
si tu a ci je. U ovom re la tiv nom ma lom de lu kor pu sa sre ću se pri me ri za oba zna če nja: 
3) a) You sho uld ha ve stayed on the gro und.’’ (6) 
            b) Tre ba lo je da osta neš do le.’’ (18) 
                4) a) Kat he ri ne sho uld wo rry less abo ut her brot her and mo re abo ut her self. (100) 
                    b) Ke trin bi tre ba lo da se ma nje bri ne za bra ta, a vi še za se be. (95) 
                 5) a) ‘’Then let this be a sting to your con sci o u sness’’... ‘’as well as in stant de ath sho uld you ever  
                       be tray the sec rets to be im par ted to you.’’ (4) 
                     b),,On da ne ka ti ovaj ža lac bu de na sa ve sti,’’ ... ‘’ne ka ti do ne se tre nut nu smrt ako ikad iz daš   
                       taj ne ko je ti bu du po ve re ne.’’ (16) 

Pr vi na ve de ni pri mer (3a) ilu stru je zna če nje ko je se u gra ma ti ka ma na vo di kao epi ste mič ka ne ce-
si ta tiv nost u pro šlo sti, o če mu sve do či i na čin na ko ji je pro po zi ci ja obe le že na za pro šlost – po moć nim 
gla go lom ha ve iza ko jeg sle di pro šli par ti cip lek sič kog gla go la. Dru gi pri mer (4a) sa dr ži ti pi čan de on tič-
ki mo dal uz bla žu do zu obli ga tor no sti, a tre ći pri mer (5a) ilu stru je spe ci fič nu kon struk ci ju ko ja se na vo-
di u en gle skim gra ma ti ka ma ka da se u re al nim kon di ci o na li ma ume sto sub or di na to ra if ko ri sti in ver zi ja 
i mo dal sho uld; im pli ka ci ja je da se osta vlja vr lo ma la mo guć nost za ta kav raz voj do ga đa ja. U pr va dva 
slu ča ja pre vod sa dr ži oče ki va ni srp ski mo dal ni gla gol tre ba ti, a u tre ćem od go va ra ju ću kon di ci o nal nu 
kon struk ci ju, u ko joj se en gle ski mo dal u stva ri ne pre vo di, ali se mo gao do da ti adver bi jal da uka že na 
ma lu ve ro vat no ću re a li za ci je. 

Na red ni pri me ri uka zu ju na mo gu će va ri ja ci je u pre vo du: 

     6) a) ‘’Maybe you should leave your bag above,’’ Sato offered behind him. (145) 
        b) ,,Možda biste mogli da ostavite svoju torbu gore’’, reče Sato iza njega. (134) 
    7) a) They should have arrived by now. (163) 
        b) Morali su već stići. (148) 

Na i me, u in di rekt noj, da kle ubla že noj na red bi u pri me ru (6a) od go va ra ju ći pre vod je mo gli bi ste, 
a pret po stav ka o ve ro vat no ći iz pri me ra (7a) pre ve de na je ja čim epi ste mič nim mo da lom mo ra ti, ko ji 
uka zu je na iz vo đe nje za ključ ka od stra ne go vor ni ka i nje go vo sna žno uve re nje u tač nost tog za ključ ka. 

Na red na gru pa pri me ra od no si se na mo dal ni gla gol must, ko ji se ta ko đe u kor pu su ja vlja u vr lo 
ma lom bro ju pri me ra – sa mo 11, a po sto je zna če nja sna žne ve ro vat no će i obli ga tor no sti:  

     8) a) ‘’ ... You must be doing something cool.’’ (34) 
       b) ,,... Mora biti da radite nešto strašno zanimljivo.’’ (41) 
    9) a) As secretary, I must take that charge seriously. (43) 
       b) Kao njegov sekretar, moram ozbiljno da shvatim tu dužnost. (49) 
   10) a) He brought you all the way to Washington – and he must have done it for a reason. (78) 
        b) Pa doveo vas je sve do Vašingtona – verovatno je to učinio s nekim razlogom. (76) 

U pri me ru (8a) must iz ra ža va sna žan stav go vor ni ka o ve ro vat no ći pro po zi ci je, što je ti pič na epi-
ste mič na upo tre ba ovog mo da la, a i u pre vo du se na la zi srp ski mo dal istog in ten zi te ta - mo ra ti. Pri mer 
(10a) iz ra ža va isto mo dal no zna če nje, sna žnu epi ste mič ku ne ce si ta tiv nost uz ozna ku da se pro po zi ci ja 
sme šta u pro šlost; srp ski pre vod pre no si to zna če nje, ali u ne što ni žem ste pe nu ne go ori gi nal: adver bi jal 
ve ro vat no im pli ci ra ne što ma nje uve re nje go vor ni ka. Ko nač no, pri mer (9a) iz ra ža va de on tič ku obli ga-
tor nost vi so kog ste pe na, što je u spskom pre vo du ta ko đe iz ra že no mo da lom mo ra ti. 
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     Sledeći primeri takođe sadrže modal must: 
     11) a) ‘’He must trust you deeply. ...’’ (110) 
            b) ,,Sigurno vam iskreno veruje. ...’’ (104) 

Pri mer (11) ta ko đe ilu stru je epi ste mič nu ne ce si ta tiv nost, a ov de se na vo di zbog pre vo da na srp ski adver-
bi ja lom si gur no, ko ji i po zna če nju i po in ten zi te tu od go va ra en gle skom ori gi na lu. 

Na red ni mo dal iz kor pu sa ko ji će se pri ka za ti je ste mo dal may, od no sno nje go vo for mal no pro šlo 
vre me might; oni su ta ko đe ma lo broj ni u kor pu su (may 19, might 16 pri me ra). Mo dal may se u kor pu su 
u ve li koj me ri sre će u usta lje nim dis kurs nim iz ra zi ma, na pri mer: 

     12) a) ‘’May this wine I now drink become a deadly poison to me ... should I ever knowingly or    
               willfully violate my oath.’’ (5) 
           b) ,,Neka ovo vino koje sada ispijam postane za mene smrtonosni otrov ... ukoliko ikad svesno i 
              namerno prekršim ovaj zavet.’’ (17) 
     13) a) ‘’This is Anthony. May I help you?’’ (15) 
           b) ,,Entoni na vezi. Izvolite.’’ (26) 
     14) a) ‘’ ... May I help you?’’ (36) 
           b) ,, ... Šta mogu da učinim za vas?’’ (42)   
     15)  a) ‘’This is Chief Anderson. How may I – ‘’ (64) 
            b) ,, Govori šef službe Trent Enderson. Kako bih mogao – ‘’ (64) 
     16) a) ‘’If I may point this out ... your lunatic deftly manipulated two fairly smart individuals already 
                this morning.’’ (77/8) 
         b) ,,Ako smem da istaknem ... vaš umobolnik je već vešto izmanipulisao dve prilično pametne 
osobe od jutros.’’ (76) 

U ovim pri me ri ma pri mar na je dis kurs na funk ci ja, od no sno uč tiv, zva ni čan na čin obra ća nja, de-
on tič ko, a ne mo gu će epi ste mič no zna če nje ovog mo da la. Ta ko se u pr vom pri me ru mo dal ko ri sti za 
uvo đe nje že lje, od no sno zdra vi ce (12a), što je ti pič na je zič ka for mu la. Isto ta ko, tu či nje ni cu ve o ma do-
bro po ka zu je srp ski pre vod kr oz iz raz iz vo li te (13b); pre vo di u pri me ri ma (14b) i (15b) su mo žda pre vi še 
do slov ni, ali se, uti sak je, do slo van en gle ski pre vod šta mo gu da uči nim za vas po la ko odo ma ću je kod 
nas. Po sled nji pri mer (16a) ta ko đe sa dr ži usta lje ni iz raz ko jim se tra ži do pu šte nje (if i may), što spa da u 
de on tič ka pi ta nja, a pre vod srp skim mo da lom sme ti to po tvr đu je. 

Dru ga, ma nja gru pa pri me ra sa mo da lom may iz ra ža va epi ste mič ku mo guć nost: 

     17) a) a) Those may not be numbers. (97) 
             b) To možda i nisu brojevi. (93) 
      18) a) 287) a) He may be injured. (170) 
              b) Moguće je da je povređen. (153) 

Na i me, u ova dva pri me ra, (18a) i (19a), may uz pro sti in fi ni tiv iz ra ža va stav o ve ro vat no ći sa dr-
ža ja pro po zi ci je (19a), od no sno sum nju u isti ni tost pro po zi ci je (18a). Srp ski pre vo di do bro pre no se ta 
zna če nja adver bi jal nim iz ra zi ma mo žda i mo gu će je.  

Da kle, u pro u ča va nom kor pu su mo dal may se ve ći nom ja vlja u usta lje nim iz ra zi ma, a ma nje u 
ep ste mič kim zna če nji ma; po sve mu su de ći, tu nje go vu ulo gu sve vi še pre u zi ma mo dal can/co uld, što bi 
tre ba lo do dat no pro u či ti u ana li zi ovog kor pu sa. 

For mal no pro šlo vre me mo da la may – mo dal might u kor pu su se sre će u epi ste mič nom zna če nju, 
u uz dr ža noj pro ce ni o ve ro vat no ći sa dr ža ja u pro po zi ci ji. Na pri mer: 

     19) a) a) ‘’I suppose maybe he thinks a visit might help our discussions, ... (110) 
             b) ,,Pretpostavljam da misli da će poseta pomoći našem razgovoru, ... ‘’ (104) 
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     20) a) Anderson was starting to suspect that if Sato had her way, Robert Langdon might suffer a 
similar fate. (116) 
            b) Enderson se zapita neće li takva sudbina zadesiti i Langdona, samo ako Sato tako odluči. (109) 

U ovim pri me ri ma (19a) i (20a) uoča va se bla go ili ne na me tlji vo uve re nje go vor ni ka u mo guć nost sa-
dr ža ja pro po zi ci je. U pre vo du se ta ni jan sa iz gu bi la, a na zna čio bi je mo dal mo ći ili adver bi jal mo žda 
(mo gla bi po mo ći/mo žda bi po mo gla). 
     U sa mo jed nom pri me ru iz kor pu sa might iz ra ža va svoj de on tič ki po ten ci jal: 

     21)  a) ‘’Trish, might I ask about the ethical dilemma posed by your work?’’ (75) 
             b) ,,Triš, mogu li da vas pitam o etičkoj dilemi koja proističe iz vašeg rada?’’ (74) 

U ovom pri me ru go vor nik uz dr ža no tra ži do zvo lu da po sta vi pi ta nje, vi še re to rič ki ne gio istin ski; 
ova upo tre ba mo da la might ta ko đe spa da u uobi ča je ne je zič ke kon ver za ci o ne struk tu re. 

Modal will se u korpusu javlja samo u četiri primera: 

    22) a) It offered a kind of cosmic consciousness barometer, if you will. (74) 
            b) Pomoglo je da se izradi neka vrsta barometra za kosmičku svest, ako vam je tako draže. (73)       
      23) a) ‘’You will unlock SBB Thirteen for me,’’ Sato said, ‘’or I will call OS and send in a team with a 
                 battering ram.’’ (115) 
        b) ,,Vi ćete sad lepo da mi otključate SBB trinaest’’, reče Sato, ,,ili ću ja pozvati KB, a oni će poslati 
           tim sa spravom za razvaljivanje vrata.’’ (108) 
   24) a) ‘’My word! Will you look at that!’’ (144) 
        b) ,,Tako mi svega! Pogledajte samo ovo!’’ (132) 
    25) a) ‘’... you will do as I say. ...’ You will decipher the engravings for me. ...’’ (173) 
        b) ,,... uradićete onako kako vam kažem. ... Dešifrovaćete je za mene. ...’’

Ova ko ma li broj pri me ra uka zu je na ni sku fre kvent nost ovog mo da la ka da se iz o sta vi nje go va 
upo tre ba kao mar ke ra za  bu du će vre me. Ipak, u ovim pri me ri ma po sto je dve funk ci je mo da la will: pr va 
je usta lje na dis kurs na fra za ko jom se iz ra ža va ili od me re na ogra da od ono ga što je re če no (pri mer 23a) 
ili iz ne na đe nje (pri mer 24a); pre vo di na srp ski od ra ža va ju prag ma tič ke funk ci je tih iz ra za, jer se mo dal 
ne mo že do slov no pre ve sti (22b, 24b). Dru ga funk ci ja je de on tič ka i pod ra zu me va od luč nost su bjek ta da 
se ne što ura di, prak tič no bla že sa op šte nu na red bu, pri če mu je mo dal will na gla šen (pri me ri 23a i 26a). 
Pre vod ta ko đe is ka zu je ti im pli cit nu na red bu po mo ću iz ra za sad le po (23b) ili sa mom kon struk ci jom 
re če ni ce (25b).

Ko nač no, mo dal wo uld se na la zi u 38 pri me ra iz kor pu sa. Pre ma oče ki va nju, ovaj mo dal se naj-
če šće ja vlja u uč ti vim, for mal nim pi ta nji ma, kao i iz ra zi ma ko ji pod ra zu me va ju volj nost go vor ni ka ili 
pi sca: 

     26) a) ‘’Wonderful! Would you be willing to meet the jet there at say ... five o’clock?’’ (17) 
            b) Sjajno! Možete li onda tamo da sačekate avion u, recimo ... pet sati?’’ (27) 
     27) a) ‘’Would you consider Coca-Cola a secret society?’’ (30) 
           b) ,,Da li vi smatrate da je Koka-Kola tajno društvo?’’ (37) 
      28) a) ‘’I think Chief Anderson would prefer –’’ (141) 
            b) ,,Mislim da bi šef Enderson više voleo ...’’ (130) 
       29) a) ‘’Why would you assume that?’’ (164) 
              b) ,,A zašto pretpostavljate tako nešto?’’ (149) 

Dva na ve de na pri me ra ilu stru ju pi ta nja u ko ji ma se uz dr ža no, uz po moć mo da la wo uld, pi ta o ne-
či jem sta vu ili sprem no sti da ne što uči ni. Pre vo di na srp ski ta ko đe ima ju tu im pli ka ci ju uz upo tre bu od-
go va ra ju ćeg mo dal nog gla go la mo že te li u upit nom ob li ku, ma da bi iz raz da li bi ste mo gli  bo lje pre neo 
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uz dr ža nost pri sut nu u en gle skom ori gi na lu (26b), ili uz upo tre bu po ten ci ja la (bi vi še vo leo, pri mer 28b). 
U pre vo du pri me ra (27b), a po seb no pri me ra (29b), iz gu bio se deo uz dr ža no sti sa dr ža ne u en gle skom 
pi ta nju sa mo da lom wo uld; bo lji pre vod pri me ra (29b) gla sio bi A za što bi ste pret po sta vlja li ... 

Ko nač no, wo uld  u ne ko li ko pri me ra ozna ča va epi ste mič nu mo guć nost, na pri mer sa per fe kat-
skim in fi ni ti vom: 

     30) a) ‘’I thought by now you would have gotten over this.’’ (6) 
           b) ,,Mislio sam da si se već navikao na ovo.’’ (18) 
     31) a) ‘’... I would have expected guards posed everywhere.’’ (143) 
               b) ,,...Očekivao bih da na svakih par metara stoji po jedan čuvar.’’ (132) 

Da kle, u ovim pri me ri ma go vor nik iz no si svo je pro ce ne o isti ni to sti da te si tu a ci je, od no sno svo-
je uve re nje da je pret po stav ka do ko je je do šao ve ro vat na, ma da je stvar no sta nje stva ri ne po tvr đu je. 
U pre vo du se to oče ki va nje iz ra ža va po ten ci ja lom (31b) ili struk tu rom sa me re če ni ce i adver bom već 
(30b). 

3.  ZAKLJUČAK

Kao što je ra ni je već po me nu to, ovo em pi rij sko is tra ži va nje ob u hva ta ši ro ku te mu upo tre be mo da-
la u sa vre me nom en gle skom je zi ku, a cilj je da se na kon kret nom kor pu su pro ve ri fre kvent nost mo da la i 
even tu al ne no ve ni jan se u nji ho voj upo tre bi. Da bi se to uči ni lo, sa sta vljen je kor pus od 343 pri me ra sa 
en gle skim mo dal nim gla go li ma pre u ze tim iz pr vih 206 stra na (51  po gla vlje) ro ma na De na Bra u na The 
Lost Symbol i nji ho vih srp skih ekvi va le na ta iz pre vo da tog ro ma na iz gu blje ni sim bol.  Da kle, za ključ ci 
do ko jih se do šlo od ra ža va ju sta nje u pro u če nom kor pu su i od no se se na ame rič ku va ri jan tu en gle skog 
je zi ka, na stil ro ma na pi sa nog za ši ro ku pu bli ku, pro zni tekst ko ji uz na ra ci ju ima i do sta di ja lo ga. 

Ka da se ra di o broj ča nim, sta ti stič kim po da ci ma, oni već ot kr va ju ne ke za ni mlji ve či nje ni ce. Na-
i me, go to vo 70%  pri me ra za be le že nih u kor pu su sa dr ži mo da le can i co uld (237 pri me ra),  a svi osta li 
mo da li u kor pu su či ne 30% pri me ra. Pre ma oče ki va nju, od sut ni su mo da li da re i need, ma da su pri sut ni 
kao lek sič ki gla go li. Na pri mer, u pro u če nom de lu ro ma na, lek sič ki gla gol da re se ja vlja jed nom u pri-
me ru ...by esta blis hing po ints beyond which she da red not pass (187), a pri kra ju ro ma na se ja vlja još 
jed nom u pri me ru ...but no ne da red un le ash its true po wer by using it for real pur po se (445).  Ta ko đe 
oče ki va no, mo dal ought to ja vlja se sa mo jed nom u kor pu su. Svi ovi po da ci mo gu se su mi ra ti u ta be li: 

Tabela 1: Statistički pregled modala u korpusu
Modal Broj primera Procenat

can 114 33.2%
could 123 36%
will 4 1.1%

would 38 11%
may 19 5.5%

might 16 4.7%
shall 1 0.3%

should 16 4,7%
must 11 3.2%

ought to 1 0.3%
UKUPNO 343 100%
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Vr lo je in di ka tiv no da je iz ra zi to naj fre kvent ni ji mo dal can/co uld, ko ji se po ja vlju je u 237 pri me-
ra, što či ni 69.1%; i po sma tra ni odvo je no, can i co uld su ube dlji vo naj fre kvent ni ji: kao što je na zna če no 
u Ta be li 1, can se ja vlja u 33.2%, a co uld u 36% pri me ra. Sa ma či nje ni ca o to li koj broj no sti mo da la can/
co uld uka zu je na mo guć nost da ti mo da li pre u zi ma ju i ne ke funk ci je mo da la may/might, pa i must, po-
seb no ka da se ima u vi du da sa may/might i must de le epi ste mič ka i de on tič ka zna če nja. Ipak, u kor pu su 
se mo dal must za dr ža va ka da tre ba ozna či ti sna žnu epi ste mič ku ne ce si ta tiv nost. S dru ge stra ne, mo dal 
may/might se u kor pu su u ve li koj me ri ko ri sti u kon ver za ci o nim fra za ma. 

Osta li mo da li pri ka za ni u ovom ra du po ja vi li su se u ma lom bro ju pri me ra, pa se tre ba uz dr ža ti 
od  do no še nja da le ko se žni jih za klju ča ka i pret po stav ki. Ipak, mo že se kon sta to va ti da se mo dal wo uld 
ta ko đe u znat noj me ri ja vljao u dis kurs nim fra za ma, a mo dal sho uld uglav nom u de on tič kom zna če nju. 

Ka da se ra di o srp skim pre vod nim ekvi va len ti ma, sre ću se ka ko srp ski mo da li (mo ći, mo ra ti, 
tre ba ti), ta ko i adver bi ja li iz ra zi sa mo dal nim zna če njem, od no sno kon struk ci je ko je pre no se od re đe no 
prag ma tič ko dej stvo en gle skog ori gi na la. Ta ko se mo da li can/co uld u kor pu su go to vo uvek pre vo de mo-
da lom mo ći, ka ko u zna če nju epi ste mič ke ve ro vat no će i mo guć no sti, ta ko i u zna če nju di na mič ke fi zič ke 
i men tal ne spo sob no sti; uz to, u pre vo du se ko ri sti po ten ci jal, a sre ću se i mo dal ni iz ra zi (ni je) mo gu će i 
ne mo gu će; u ma lom bro ju pri me ra ja vlja ju se i gla go li us pe ti (za men tal nu spo sob nost), ume ti (za uobi-
ča je no po na ša nje) i iz raz ho će te li u zna če nju de on tič kog pred lo ga da se ne što ura di. Mo dal may/might 
se ta ko đe pre vo di mo da lom mo ći i po ten ci ja lom, za tim iz ra zi ma šta mo gu da, ako smem da, mo gu će je, 
kao i adver bi ja li ma mo žda i ve ro vat no. Mo dal will/wo uld se u kor pu su uglav nom sre će u kon ver za ci i o-
nim fra za ma, pa se pre vo di fra za ma že leo bih, mo že te li, ako vam je ta ko dra že. Mo dal must se, pre ma 
oče ki va nji ma, pre vo di mo da lom mo ra ti, kao i mo dal nim adver bi ja lom ve ro vat no, a u je di nom pri me ru 
sa mo da lom ought to u pre vo du sto ji mo dal ni adver bi jal si gur no. Mo dal shall se u kor pu su sre će u iz-
ra zu shall we go?, pa se i pre vo di usta lje nim prag ma tič kim ekvi va len tom ide mo?, mo dal sho uld se pre-
vo di mo da lom tre ba ti i iz ra zi ma ti pa ako ikad, ko ji su ekvi va len ti en gle skog sho uld you/if you sho uld. 
Naj če šći i ti pič ni pre vod ni ekvi va len ti mo gu se pred sta vi ti ta be lar no: 

Tabela 2: Srpski prevodni ekvivalenti engleskih modala iz korpusa
Modal Najčešći prevodi u srpskom delu korpusa

can/could moći, potencijal, uspeti, umeti, (nije) moguće, nemoguće
may/might moći, potencijal, smeti, konverzacioni izrazi, možda, verovatno, moguće je
will/would potencijal, konverzacioni izrazi

must morati, verovatno
shall/should trebati, konverzacioni izrazi

ought to sigurno

Is tra ži va nje pri ka za no u ovom ra du pred sta vlja po čet nu fa zu u pro u ča va nju pri ku plje nog kor pu-
sa, pa se u da ljem ra du pla ni ra pro u ča va nje upo tre be naj broj ni jeg mo da la u kor pu su (can/co uld), kao i 
de talj ni ja ana li za upo tre be osta lih mo da la iz kor pu sa i nji ho vih srp skih ekvi va le na ta. 
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USE OF MODALS IN CONTEMPORARY ENGLISH AND THEIR SERBIAN EQUIVALENTS

Summary

English modals represent a clearly-defined group of verbs with the given, specific characteristics, and their clas-
sification and use are discussed in detail in every grammar of the English language. However, in contemporary 
English, particularly in informal and spoken language, there seem to appear changes in the use of modals which 
are still to be studied in order to indicate the degree to which they deviate from the standard and recommended 
use. On the other hand, the modal verbs in Serbian do not represent such a compact group as the English modals 
and their morpho-syntactic features do not differentiate them so clearly from lexical verbs. Having in mind the 
possible changes ni the use of English modals, the paper discusses modals in the corpus of contemporary English, 
its American variant. The corpus consists of the examples from the first 51 chapter (206 pages) of Dan Brown’s 
novel The Lost Symbol (2009);  343 modals were excerpted (without shall/will and should/would denoting future 
tense or future in the past) and they were classified according to the type of modality they denote. There were 
237 examples with can/could, 42 with will/would, 35 with may/might, 17 with shall/should, 11 with must and 1 
with ought to.  The paper discusses typical examples with will/would, may/might, shall/should, must and ought to, 
because examples with can/could required a separate analysis. Possible ambiguities and the role of context were 
paticularly taken into account in the analysis. Serbian translation equivalents were excerpted from the translation 
of Brown’s novel into Serbian and discussed together with the English modals; the equivalents included modal 
verbs and different modal expressions which were classified according to their structural and semantic features. 
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VLaDiMir ž. JoVanoVić

COMBINATORIAL RESTRICTIONS 
OF AGENTIVE SUFFIXES IN ENGLISH AND SERBIAN

The paper presents a contrastive research endeavour into the combinatorial potential of the most frequent agentive 
suffixes in English and Serbian. The bases for agentive suffixation studied were exclusively of verb provenance. 
Another objective was the establishment of any concomitant orthographic and morphophonological alterations of 
the base in obtaining complex lexical forms indicative of any underlying processes. The research corpus consisted 
of the separate contingents of examples formed by each of the suffixes, the analysis of which yielded results in 
terms of the frequency and availability of each suffix, as well as the type of morpheme that can be involved or 
restricted from agentive derivatives. Furthermore, the meaning properties and the type of the bases that possess 
certain affinity toward a particular agentive suffix were determined, which could provide a better insight into the 
productivity of the input forms. Thus, the combinatorial restrictions of these morphemes were viewed within the 
phonological, morphological and semantic context of derivation.

Keywords : English, Serbian, agentive suffix, productivity, restrictions.

1.  INTRODUCTION

This paper presents a report on an inquiry into the general qualities of the most frequent agen-
tive suffixes in English and Serbian, as viewed through the combinatorial potential and restrictions of 
these affixal morphemes, illustrated by Eng. play-er or Srb. igr-ač. Even though agentive suffixes exist 
in these two typologically different languages, their properties may considerably differ, particularly in 
terms of volume, type, productivity, combinatory power or grammatical implications. The problem of 
the combinatorial properties of derivational suffixes has been described as “one of the most intricate 
problems in English morphology” (Plag, 1999:63).

The main purpose of the research undertaken is to investigate the characteristics of the bases 
involved in a derivative relationship with agentive suffixes and establish the potential points of similar-
ity and/or difference between the two languages. The bases studied are exclusively of verb provenance 
and the noun derivatives obtained in the process refer to person agents, excluding material agents. An-
other objective set before the research is the establishment of any concomitant orthographic and mor-
phophonological alterations of the base in obtaining complex lexical forms indicative of any underlying 
processes. Furthermore, the semantic properties and the type of the bases that possess certain affinity 
toward a particular agentive suffix will be determined, which might provide a better insight into the 
productivity and selectional potential of the input forms. The research corpus consists of the separate 
contingents of examples formed by each of the suffixes, 207 English derivatives and 250 Serbian, the 
analysis of which may yield results in terms of frequency, availability of each suffix, as well as the type 
of morpheme that can be involved or restricted from agentive derivatives.

Due to the span of the research, the focus of the attention are exclusively nomina agentis in the 
two languages, which excludes other related derivational phenomena, such as nomina professionalis, 
names of practitioners or professionals in different fields, even though these two classes have been fre-
quently observed together.

So far, the nomina agentis of the English language have been studied by Bauer (1979), Fabb 
(1988), Plag (1999), Prćić (1999), and others, and in Serbian literature, the most prominent work has 
been done by Matijašević (1986), Kiršova (1998), Ćorić (2000, 2007), Ajdžanović (2005, 2008), as well 
as in the cumulative overviews of word formation in Babić (1986) and Klajn (2002).
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2.  AGENTIVE SUFFIXES

Agentive suffixes are usually said to be post-positioned affixal morphemes used to produce de-
rivatives the meaning of which refers to “a person who has to do with what is indicated by the base”. 
The matrix clause for the generation of nomina agentis on a productive pattern is “X-agent der.suff. is a person 
who X-es”, as in walk-er is a person who walk-s, and presupposes a verb or denominal base. From a 
different perspective, agentive suffixes are, strictly speaking, used to derive nouns the semantic role of 
which is that of an AGENT. As it has been already determined by Charles Fillmore in 1968, it is “the 
typically animate perceived instigator of the action”.1 Agents in a predication are normally conscious 
and willing performers of an action or controllers of an event, as opposed to any unwilling or unwitting 
entity which brings an action to effect, when the role is termed as FORCE.2

(1) a. The teacher was reading a text.
b. The rain was pelting on my window sill.

Certain agentive suffixes may also be used to produce a derivative with the semantic role of IN-
STRUMENT, as in mow-er. Bauer (2001:199) and Beard (1995:82) claim, and not without any founda-
tion, that these can be treated as two different homophonous suffixes. The focus of this research is solely 
on the instances where the complex word has active referents that are involved in performing actions. 
With certain bases it is not clear whether the derivative indicates an instrument by which an action is 
performed or the agent itself. The verb to write produces writ-er, but the form to typewrite is a back 
formation from typewriter, a noun which refers to the machine, i.e. instrument, whereas typ-ist refers to 
the professional performer of the action. Another common problem, which is perhaps most obvious to 
non-native speakers of English, is the distinction between pairs of nomina instrumentalis and nomina 
agentis such as cook-er “stove” vs. cook “someone who cooks”. 

Some of the more prominent suffixes in this group are also used to form derivatives denoting the 
“occupation” or “profession” of the referent, where there is no action occurring or being performed by 
an agent, but more permanent engagement in a field or activity. Such nouns have nominal bases and are 
not agentive nouns in the narrowest sense of the term, but denote professionals, practicers, or followers. 
The nouns here include astronom-er, botan-ist, cannon-eer, mathematic-ian, etc. A sub-group of these is 
made by nouns that involve the argument in the matrix clause “X-der.suff. makes X” or “X-der.suff deals with 
X” as it hatter, furrier, slater, tinner, etc. However, certain noun-based derivatives may pose a problem 
as it is unclear whether the base is a noun or a conversion-verb. Complex forms like box-er, may well 
have been derived from the verb to box, as it is more appropriate to consider cann-er a derivative of the 
verb to can.

Agentive suffixes may be appended to different types of bases. Categorially speaking, the most 
typical base would be a verb base, as the verbs designate actions, states or events, as in (2) a. However, 
nouns may serve as bases when the outcome is nomina professionalis, both conversion-nouns and ordi-
nary nouns, as in (2) b. When certain of these suffixes are added to adjective bases, the derivatives are 
not strictly agentive nouns, as in (2) c. 

(2) a. dream-er, drink-er, produc-er, speak-er, sleep-er
b. bank-er, engin-eer, football-er, guitar-ist, song-ster
c. old-ster, young-ster

1  See Charles J. Fillmore (1968) “The Case for Case”. In: Bach and Harms (Ed.): universals in Linguistic Theory. New York: 
Holt, Rinehart, and Winston, pp 1-88.

2  See Thomas Payne (2011) Understanding English Grammar, A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University 
Press, p. 137.
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Structurally speaking, these suffixes are most often added to free bases, but they can also combine 
with bound bases, when they produce nomina professionalis, as in (3) b. It is not unusual to add some of 
the more productive suffixes to compound bases. Complex bases are very rare, but possible, as in (3) d.

(3) a. driv-er, joke-ster, speculat-ist
b. auth-or, spons-or, vict-or.
c. bus-driv-er, shoe-maker, window-clean-er. 
d. conform-ist, inter-view-er, theor-iz-er, trans-gress-or.

3.  ENGLISH AGENTIVE SUFFIXES

The agentive suffixes taken into consideration for the research from English are: -ant/-ent, -ar,  
-ee, -eer, -er, -ist, -or, -ster. These suffixes, as opposed to the Serbian ones, are gender neutral, which 
means that all of them may be used to form masculine and feminine performer nouns. The typical agen-
tive derivative in English will be on a free base of simple morphological structure, formed from a bare 
infinitive verb.

The French origin suffix -ant/-ent which can be found predominantly in adaptations of imported 
words from French, produces two potential senses in derivatives, “a person that performs the action 
in the base”, an agent, as in as in assistant, attendant, commandant, informant, inhabitant, president, 
protestant, servant, suppliant and “a material agent that does something expressed by the base”, as disin-
fectant. The suffix -ar is considered to be an alteration of -er or -or, occurring in a handful of instances 
like beggar, liar and padlar, and unlike its alternatives, it is unproductive. 

The suffix -ee of Latin and French origin is the only agentive suffix that belongs to Class I affixes3 
which change the stress pattern of the base. Even though the suffix-ee is primarily used to designate a 
person who undergoes a certain action, or presents an indirect object of the verb in the root, it also may 
have agentive implications, as in ateend-ee “someone who attends or is present”, returnee “someone 
who returned”, but surrender-ee is “someone to whom a surrender is made”. Its counterpart in legal mat-
ters is the Latinate suffix -or, appearing in pairs such as less-or vs. less-ee or grant-or vs. grant-ee, etc. 
This suffix may be attached to either free or bound roots. Examples include derivatives such as creator, 
donor, and the older donator, possessor, protector, sponsor, successor, translator, victor. The suffix 
-eer, more significant in derivation of professional names, can also be employed in the agentive noun 
derivation, as nouns such as commandeer and mutineer can confirm. 

The chief among the agentive suffixes is -er, developed from the Old English suffix -ere, which 
eventually lost its last grapheme. The suffix has yielded the largest number of complex agent nouns is as 
in baker, driver, lover, painter, runner, singer, speaker teacher, worker. Naturally, this means that it has 
the greatest productivity of all English agentive suffixes, along with the similar, but different suffix -or. 
According to OED, these two are almost indistinguishable: “The distinction between -er and -or as the 
ending of agent-nouns is purely historical and orthographical; in the present spoken language they are 
alike pronounced.”4 Despite this qualification, the suffixes exhibit differences in certain aspects, which 
are to be considered in section 5. 

Another suffix that could be considered within this group is the suffix -IST. It is productively 
added to  noun bases to produce nouns signaling professionals, adherents or generally performers of cer-
tain actions as copy-ist, typ-ist. However, when -IST is affixed to verbal bases to form agentive nouns, 
the productivity is much more limited. Of around 700 derivatives in -IST, only 1% would be those based 
on verbs, such as alarmist, computist, rapist, speculatist, etc.

As opposed to some other languages, English agentive suffixes are devoid of gender distinctions. 
Historically, the suffix -er denoted individuals of male gender, but the feature is not sustained any lon-

3  The classification suggested by D. Siegel (1979) Topics in English Morphology , New York: Garland.
4  See -er, Oxford English Dictionary 2 on CD-ROM version 1.01. (1992), Oxford: OUP.

http://en.wiktionary.org/wiki/commandeer
http://en.wiktionary.org/wiki/mutineer
http://en.wiktionary.org/wiki/alarmist
http://en.wiktionary.org/wiki/computist
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ger. The only trace can be found in the other of the two English agentive suffixes originally from Anglo-
Saxon, beside -er. The suffix -ster is a product of two forms -stro-, an element for forming nouns of 
action, and the Old English -estre, a formative used to form feminine gender nouns, the sense of which 
can still be felt in spinster. Later on, the affix came to be used for any agents, irrespective of gender, but 
with considerably low productivity. The agentive derivatives are: knit-ster, poll-ster, pun-ster, tap-ster, 
trick-ster, etc.

Generally speaking, the suffixes in this group are attached to the bases without any intervention 
to the base itself. However, the general tendency in English spelling for short, one syllable bases which 
are to be combined with vowel initiated suffixes has its confirmation here, as well. Doubling of the final 
grapheme which stands for a consonant to preserve the short vowel preceding it is required with short, 
monosyllabic bases, as in runn-er, but also with certain two-syllable verbs, as in beginn-er. 

As it appears, the most important spelling implications with agentive suffixes are related to the 
suffix -er. The spelling rules with the bases ending in silent <-e> apply here as well, as in diner, where 
the last grapheme fuses with the suffix, as well as with those ending in <-y>, where the final grapheme 
changes into <-i>, illustrated by supplier. Another orthographic intervention that the base may undergo 
is that of adding a grapheme with no phonological counterpart. With verb bases ending in /k/, and some-
times other types of bases with the same phonemic closure, but represented by the grapheme <-c> in 
writing, as shown in (4), the base is expanded by the addition of the grapheme <-k-> before the agent 
suffix. This is supposed to reinforce the consonantal base ending in /k/ and perhaps prevent any “sibilar-
ization” in front of a vowel-initialed suffix, which presents an unlikely ending of a native agentive base. 
This argument could be best illustrated by the nouns frolick-er or picnick-er, from the verbs to frolic or 
to picnic.

(4) Cf. Eng. adj. electric /ɪˈlek.trɪk/ >  n. electric-ity /ɪˌlekˈtrɪs.ɪ.ti/

Finally, with the bases ending in <-w> there is a slight alteration in derivation, as the base is 
extended by the grapheme <-y>, as in bowyer, lawyer, sawyer. As opposed to the previous case, here 
the grapheme stands for an additional phoneme, /j/ which is meant to inhibit the contact of two vowels.

4.  SERBIAN AGENTIVE SUFFIXES

In Serbian, the list of agentive suffixes includes many more items than in English. One of the 
primary factors for this, beside the variety in their origin and interfixation is the feature of the language 
in terms of gender-specific suffixes. The suffixal morphemes with this property are -ac, -ač, -ača, -ar, 
-ara, -ant/-ent, -aš, -DžiJa, -er, -ica (f.g.), -ica, -in, -inJa, -ist, -iVač, -Ja (m.g.), -Ja, -Jak, -ka, -Lo, -LJa, 
-nik, -or, -oV, -teLJ, and-uša. These suffixes are mainly added to bound bases, as in rodi-telj, as Serbian 
verbs are characterized by the suffixal infinitive ending, {-ti}, {-sti} or {-ći}, which has to be eliminated 
before derivation, as in (4). Free bases are possible in derivatives based on nouns, as in mlin-ar “mill-
er”, generally indicating artisans or professionals.

(5) glasa-ti   >  glasa- + -ač   
vote-infin. suff. >  vote- + -agentive suff  

       “to vote”   “vote + -er”

4.1   Masculine gender suffixes

Masculine gender agentive suffixes in Serbian incorporate the following 11 native origin bound 
morphemes: -ac, -ač, -ar, -aš, -in, -iVač, -Ja, -Jak, -nik, -oV, -teLJ. This implies that no noun which 
refers to a male performer of an action may select any of the remaining four agentive suffixes. A man 
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who listens to something, in Serbian can never be *sluša-telj-ka, but either sluša-telj or sluša-l-ac “a 
listener”. Arguably the chief agentive suffix in Serbian is the Latinate -ar, having produced numerous 
complex professional names on nominal bases, illustrated by vodeničar, vrtlar,  grafičar, električar, 
zlatar, etc, but here we are more interested in the agent nouns on verb bases, such as čuv-ar, kuv-ar, lek-
ar, pek-ar, pis-ar, sanj-ar, slik-ar, vaj-ar, vid-ar, vlad-ar, zid-ar, etc.  

The suffix -in stands in a derivational relation with nominal bases to designate professionals such 
as: bakalin, berberin, kasapin. Equally unproductive seems to be the suffix -teLJ, as it formed a handful 
of nouns as čitatelj, graditelj, prosvetitelj, staratelj, učitelj, snimatelj, reditelj, voditelj, the majority of 
which have been squeezed out by the formations in -ac, čitalac, spasilac, etc. Second only to the suffix 
-ar, this derivative affix is the one of choice for many estasblished nouns, such as imalac, glumac, 
kupac, lovac, pisac, zajmodavac and the newly-formed agent nouns davalac, komunalac, kradljivac, 
ronilac, etc. 

The suffix -Ja, produces forms like vod-ja “leader”, and the compounds vojsk-o-vod-ja “military 
commander” and kolo-vod-ja “ring leader”. Few nouns would be derived by -Jak, the most frequent 
being pros-jak “beggar”. The noun derivatives in -oV are not numerous and there is one with specific 
agentive meaning, namely laž-ov. Curiously enough, the same notion “a person who tells lies” is 
expressed by a derivative with a considerably restricted affix in both these languages, as the suffix in 
li-ar has not many more formations in English of the agentive type than this. One of the most prolific 
suffixes of Serbian agent derivation is certainly the suffix -ač, with some of the most common of nouns 
such as igr-ač, istraživ-ač, izvodj-ač, kop-ač, nabavlj-ač, pev-ač, pliv-ač, proizvodj-ač, spav-ač, svir-ač, 
šapt-ač, as well as some of the most recent formations as smarač. It is a matter worth debating whether 
-iVač is a separate suffix in Serbian derivation, as claimed by Klajn (2002:64) or is this an instance of the 
suffix -ač appended to aspectually different forms of related verbs, as osnovati (perfective) and osnivati 
(progresive) „to establish“, where the second, rather than the first may be considered the base of osni-v-
ač. Other such nouns are oglaši-v-ač, pokazi-v-ač, poroblji-v-ač, prepisi-v-ač, etc. 

Another suffix with a list of formations regarding agents and therefrom professionals is the suffix  
-nik, the derivatives of which include ispoved-nik, put-nik, rad-nik, rasip-nik, rat-nik, ured-nik, voj-nik, 
zakup-nik. 

Among the agentive suffixes that can be traced to foreign origin, the Serbian language has several, 
5 to be more precise: -ant/-ent,  -DžiJa, the suffix which has been imported from Turkish, -er, -ist, 
and -or. The first is appended on reduced verbal bases such as in emigr-ant, demonstr-ant, diskut-ant, 
project-ant, stimul-ant, etc. or the other form in assist-ent, depon-ent, pretend-ent. In the past sixty years, 
the Serbian language has imported the suffix -er, together with the imported derivatives as designer, 
leader, packer, programmer, etc in dizajner, lider, paker, programer. The item sufler is an adaptation 
of an import from French, i.e. souffleur. However, the suffix came to be used actively in forming nouns 
independently from import, as in mas-er, tenis-er, for “masseur”, “tennis player”, etc. 

Serbian and English share certain foreign agentive suffixes that have entered through lexical import 
of from Latin. In the case of -or which is present in both, it is obvious that it combines with Latinate bases, 
with concomitant adaptation in Serbian and English, agres-or vs aggress-or, skulpt-or vs sculpt-or, almost 
never found in combination with native bases. Certain bases present bound denominal forms, as in investit-
or from the noun investi-cija, as the verb base would be investira-ti, opposed to the English invest-or. The 
same holds for -ist, the more common Serbian variant being the form -ista.5 Very few strictly agentive 
nouns are derived with this suffix, the bases of which are foreign verbs, such as in separatist. 

4.2  Feminine gender suffixes

The feminine gender suffixes include -ača, -ara, -ica -inJa, -ka, -LJa, -uša, all of which may be said 
to be productive, except for -ača, -ara and -LJa. The suffixes -ača and -ara, with skit-ara, trač-ara, present 

5  See Ivan Klajn (2002) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku i: slaganje i prefiksacija, Beograd: Matica Srpska / SANU 
/ SKZ, pp 242-244.
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feminine gender counterparts of the masculine gender suffixes -ač, -ar. The specificity of certain agentive 
formations in Serbian is that the feminine gender is formed on masculine gender bases, as in (6). 

(6)          čita-telj   čita-telj-ka
read-masc. gend. suffix  read-masc. gend. suffix -fem.gend. suffix
“male reader”   “female reader”

Among the most productive of these is the suffix -ka. There is a number of formations based on 
it: graditelj-ka, ministar-ka, molitelj-ka, pekar-ka, profesor-ka, služitelj-ka, tužitelj-ka, učitelj-ka. The 
suffix has recently obtained even greater productivity, as the issue of gender equality has achieved a con-
siderable level, so that all masculine gender agent nouns obtained their feminine gender counterparts. 
The formations with this suffix are alternated with the formations with -ica, the most employed agentive 
suffix for feminine gender derivatives in modern Serbian: berač-ica profesor-ica, učitelj-ica, kuvar-ica,  
vaspitač-ica, pevač-ica.

The suffix -LJa is a specific case as it almost exclusively, aside from porodi-lja and prati-lja, com-
bines with verb bases indicating manual work traditionally considered to be suitable for females only. 
The nouns pleti-lja, pra-lja, pre-lja, predi-lja, šva-lja, tka-lja, vezi-lja, confirm this statement, and as the 
suffix is unproductive, it is not likely to be used with verbs from other semantic fields or more recent 
origin, *studi-lja, etc. Agentive nouns in Serbian can be obtained by means of -INJA, attached to vary-
ing bases as in dojk-inja, prosjak-inja, slušk-inja, trgovk-inja.

The other suffixes are qualified by a considerably small number of derivatives. The suffix -ača is 
found in narik-ača and udav-ača, and gat-ara, vrač-ara, kart-ara, trav-ara make the set of formations 
upon -ara. the common element is that the derivatives indicate women dealing or skilled in fortune-
telling and homeopathic healing.

4.3.  Common gender suffixes

The three suffixes of coomon gender are -ica, -ja and -Lo. The most productive agentive suffix 
that may involve both male and female agents is -ica, with many examples buba-l-ica, ćuta-l-ica, izbeg-
l-ica, ize-l-ica, luta-l-ica, nezna-l-ica, propal-ica, ub-ica, udvor-ica, uliz-ica, varal-ica, etc. Almost all 
of the derivatives express a negative attitude on the part of the speaker. The forming of Serbian synthetic 
compounds of the agentive type with -ja may imply a relatively simple addition of the suffix on a 
compound base, such as with  krv-o-pi-ja, vino-pi-ja, vod-o-li-ja, whereas the majority of the examples 
will be accompanied by a phonological change, e.g. fusing /s/ an /j/ into /Š/ as in  vodono-ša, etc.

(7)     glas-o-nosi-ti     + -ja   > glasonoša
      message-interfix-carry- infin. suff. +  agent. der. suffix >    
       “to carry message”     “-er”             “message-carrier”

As opposed to these, the derivatives in -Lo indicate agent nouns the referents of which perform 
actions that are considered undesireable, excessively practiced or of low-esteem, so much so that they may 
be considered typical of the referent. The examples are numerous: crta-lo, ćaska-lo, drema-lo, ismeva-
lo, maza-lo, naklapa-lo, namigiva-lo, nasrta-lo, okleva-lo, sprda-lo, škrabalo, šunjalo, zadirkivalo, 
zakeralo, and compounds zlopamtilo. The English counterpart would be -ster, as in joke-ster, etc.

5.  COMBINATORIAL RESTRICTIONS

The issue of selecting agentive suffixes for derivation may be viewed from different perspectives, 
but the question posed here is how the process takes place and which factors cause the option for ones 
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and exemption of other affixal morphemes in lexeme derivation. The restrictions for suffix selection can 
be of various character, found at several levels of language organization, roughly grouped into phono-
logical, morphological and semantic.

5.1  Phonological context

All English agentive suffixes are initialed by vowels, except for -ster, a suffix which combines 
with consonant ending bases, save for a couple of cases of nomina professionalis such as barrister and 
chorister. It is a fact worth noting that of all bases, both free and bound, used to form agentive nouns 
in English, around 75% are finalized by any of the alveolar consonants of the language, /t/, /d/, /s/, /z/, 
/l/, /r/, /n/. The consonants that would present  unsuitable base endings include the bilabial /w/ and the 
glottal /h/, which is a definite phonological restriction. A few instances, less than 5%, would be ended 
by vowels, which indicates that open syllables do not present a favourable base ending for agentive 
suffixes. The examples as brewer, employer, player, slayer, supplier, surveyor may indicate that the 
vowel contact that is allowed at morpheme boundaries is between the central vowel of the suffix and 
the /i/-directed diphthongs. The derivatives on -ant require a consonantal epenthesis, as in appli-c-ant, 
suppli-c-ant.

Serbian agentive suffixes basically follow a simple pattern when it comes to the phonological 
context. The number of vowel-initial suffixes preponderates by 50% over the consonant initialed ones. 
The former will be combined with a consonant-final base, and vice versa, irrespective of gender. If the 
derivative base should be vowel-final, there occurs a kind of suffixal prosthesis which could be termed 
L-epenthesis, a phenomenon that Serbian linguists tend to link to the existence of a separate suffix. 
However, this operation is supposed to promote morpheme identification and to prevent the hiatus, two 
vowels at morpheme junctures in Serbian, a strategy present in many other languages. In case of alter-
nation between two suffixes, the one initialed with a consonant will block the formative [l], as in (8) c.

(8)    a. zna-ti   + -ac     >        zna- + -l- + -ac
to know   agent suff. masc. gend.              “know-er”

    b. spasi-ti  + -ac    > spasi- +-l- +-ac
       to save   agent suff. masc. gend.    “save-er”
   c. gradi-ti  + -telj    > gradi- + -telj
      to build   agent suff. masc. gend.   “builder”

This has been indirectly confirmed by Klajn (2002:43-44), who has accepted interfixation as the 
probable explanation of the appearance of a kind of coda epenthesis, as in the nomina professionalis  
more > mor-n-ar, vrt > vrt-l-ar, sve zna-ti > svezna-d-ar, barjak > barjak-t-ar, zulum > zulum-ć-ar, 
which could be attributed to neither the base, nor the affix. Obviously, these interfixed consonants belong 
entirely to the group of alveo-dental consonants, but the motivation remains unclear.

This implies that consonant-final bases in Serbian will be restricted from entering derivation 
relations with consonant-initial suffixes. The only exception to this regularity seems to be the suffix 
-nik, which accepts only consonant-ending bases, such as gubit-nik “loser”, without any gemination 
of consonants and only in less than 5% of the corpus. The fact that there is a considerable number of 
consonant-initial suffixes may account for the fact that, as opposed to English, alveo-dental consonants 
will end only around 45% of the derivative bases. The Serbian vowels /a/ and /i/ have shown to have an 
almost equal share of the total as base endings.

Another notable tendency in Serbian agent nouns derivation is the reduction of bases by elision 
of vowels, a phenomenon that Stockwell and Minkova (2001:122) call Vdrop. This occurs with di-
syllabic bases of verbs such as bori-ti, glumi-ti, pisa-ti, where the phoneme /i/ is dropped, as shown in 
(9) a. or kopa-ti, peva-ti, spava-ti where the phoneme /a/ is dropped, as shown in (9) b.
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(9)    a. bori-ti   + -ac  >       bori- ac   > bor-ac
 ×  

    b. kopa-ti  + -ac >      kopa - ač  > kop-ač
           ×

The suffix -ist that is present in both languages appears to favour verb bases with alveolar 
consonant ending, which is quite understandable, as the initial vowel of the suffix is a front vowel.  In the 
few verb-based derivatives in English, controvert-ist, favour-ist, impart-ist, etc, the base ends in either 
/t/ or /r/. The first example, the base of which is contover-, points to the fact that alveolar consonants 
may be interfixed if required in front of derivational suffixes initialed by vowels. In the formation of 
the neo-classical Serb. stat-ist “an extra”, it is obviously a bound base to which the suffix is added, 
originating from the Latin verb stare “to stand” and the present tense form stat for the third person 
singular indicative mood.

5.2  Morphological context

First of all, unlike the Serbian language, nomina agentis derivation in English may be alternated 
with the process of conversion and obtaining conversion-nouns from verbs. Here, this direction of 
conversion appears to be the special rule in obtaining agentive nouns in terms of the so-called elsewhere 
condition, mentioned by Plag (2003:171). Suffix-based derivation of agent nouns in English is blocked 
by the possibility of obtaining a conversion-word, as the application of this special rule has to occur first, 
at the “closer” level, and the more general rule at a “later” level. The example that has been provided by 
the author is a way to deal with the fact that the nouns cook, bore, spy block synonymous words with the 
agentive suffix -er such as *cook-er, *bor-er, *spy-er.

However, conversion may appear to play quite a different role and be a decisive factor in the 
combinatory potential of certain agentive suffixes. Actually, the ability to convert nouns into a verb 
may be a decisive element in selecting a particular suffix for combination. Derivative nouns of players 
of certain musical instruments show an interesting tendency. As is the case with the nouns in (10), the 
nouns referring to musical instruments that can and have been converted into verbs derive agentive 
nouns by mean of the suffix -er.

(10) a. drum  > to drum  > drummer 
b. trumpet  > to trumpet  > trumpeter

On the other hand, nouns that show no inclination to be converted into verbs are restricted from 
combining with -er, but rather select -ist, since there are no conversion-verbs like to guitar, to violin, to 
cello, to piano, etc.

(11) a. guitar > guitarist              not *guitarer
b. violin > violinist   not *violiner
c. cello > cellist   not *celloer
d. piano > pianist   not *pianoer

On the other hand, complex verb bases exhibit considerably predictable behaviour. Those ending 
in the -iZe, the most productive verb suffix, the selection is reduced to either -ist or -er. If the base ends 
in -ate, it is -or, when the final morpheme is -iFy, the suffix -er. This is in almost in accordance with the 
so-called Latinate constraint: “Bases and affixes may combine only if their etymological features are 
compatible” (Plag, 1999:58). However, there are specific cases when this constraint is not observed in 
Serbian, particularly with certain semantic and stylistic effect.

With the derivative verbs in -en, as with *embold-en-er, the choice of -er with human referents 
would also be limited. The exception might be found particularly if the reference is that of an alias or 
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nickname, as illustrated in (12). In the majority of other formations, the derivatives designate substances 
or devices, as in  sweet-en-er, fast-en-er, soft-en-er, etc.

(12) As Cæcius, the “darkener,” became ultimately changed into Cacus, the “evil one,” so the name 
of Vritra, the “concealer,” the most famous of the Panis, was gradually generalized until it came to 
mean “enemy,” ...6

On the other hand, verb bases that typical end in -ate are necessarily combined with, as with 
denominate vs. denominator, and allow for no other agentive suffix: *denominater, *denominatee, *de-
nominist, etc.  Even though the input meaning of the suffixes -er and -or is almost identical, there exist 
a certain restriction in their interchangeability. The latter is employed with more technical formations 
in comparison to -er, which would implicate generality. A considerable part of this statement is due to 
the fact that the suffix -or is appended only to Latinate bases, which  on the other hand produce nomi-
nalizations with stronger associations of office, trade, or function. This can be verified by the item ac-
tor, author, creator, doctor, donor, inventor, possessor, professor, rector, sculptor, sponsor, successor, 
translator, tutor, victor, visitor. A similar degree of expressing higher professionalism or commitment 
to an area or interest may be achieved by selecting -ist in the stead of -er, for bases with which both 
suffixes are eligible. This can be met in the pairs conformer, conformist; copier, copyist; cycler, cyclist; 
philologer, philologist.7 The selection of -er in blogger, spammer or forumer is more natural than -ist, 
in *bloggist ,*spammist and *forumist, obviously conditioned by the requirement for semantic shading, 
rather than by the origin of the base.  

When it comes to forming agentive noun compounds of the synthetic type, Radford et al (2009:191) 
point out that the suffix -er is still very productive, listing certain established and novel compounds such 
as taxi-driver, road-mender, horse-rider, crossword-compiler, net-surfer. Obviously, the greatest major-
ity of new synthetic compounds stemming from “ a person who Xs  (a) Y(s)” will be agentivized by this 
suffix. This is predictable, as the complex derivatives are suffixed with this suffix, driver, mender, rider, 
surfer, and it would be unlikely to expect *electromobile-drivist.

Intransitive verbs appear to provide few bases for derivation of agent nouns, and in particular 
this refers to those verbs that may undergo secondary coversion into transitive verbs. Verbs like begin, 
break, come, go, stop, swim, wait, work may be taken as either transitive or intransitive, and thus agent 
derivatives can be expected, whereas intransitive-only are disallowed: *arriv-er, *cough-or, *decreas-
er, *disappear-ist, *di-er, *fall-ist, *happen-er,*laugh-er, *li-er, (body posture), * sneeze, *vanish-er.

The complex bases ending in another derivational suffix such as the suffixoid -Logy for specific 
studies or scientific disciplines, have a particular affinity toward certain suffixes. This suffix will natu-
rally select -ist for nouns, rather than -ician, while there is a free alternation in studies ending in -ics. 
This may be illustrated with nouns such as archeologist, biologist, gynecologist, morphologist, philolo-
gist, instead of *archeologician or *morphologician. However, the noun involving logic itself, calls for 
logician.

The Serbian language expresses much greater disinclination of combining foreign agentive suf-
fixes with native bases. The only Serbian derivatives that have been formed disregarding the morpholog-
ical constraint of combining [+Latin] bases with the agentive -or/-ator would be substandard items with 
affected, mocking effect, as if to potentiate the awkwardness of the match, as in drmat-or, grebat-or, 
muvat-or, šljakat-or. The example gnjavat-or, from the verb gnjavi-ti shows that analogical influence 
can affect the base.

The derivatives based on the masculine -teLJ can form feminine gender counterparts by aggluti-
nating the suffix -ka , alternatively -ica, to the complex base, as in (13). 

6  John Fiske (1900) Myths and Myth-makers: old Tales and Superstitions interpreted by Comparative Mythology, Boston and 
New York: Houghton, Mifflin and Company, accessible on http://etext.lib.virginia.edu/modeng/modengF.browse.html 

7  All examples from oxford English Dictionary 2 on CD-RoM version 1.01. (1992), Oxford: OUP.

http://etext.lib.virginia.edu/modeng/modengF.browse.html 
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(13) ljubi-ti  > ljubi-  + -telj    +  -ka/-ica
  love- infin. suff.   love-  + masc. agent. suff. + fem. agent. suff.
                 “lov-er-ess”

This type of gender operation is not possible with other masculine suffixes which may alternate 
with -teLJ, such as -ac, for instance. This suffix in combination with -ka provides an anomalous *gleda-l-
ac-ka, as does direct addition of -ica, *gleda-lica. Even its corresponding feminine gender suffix cannot 
replace it at all times, as the outcome may be blocked by the inadequate semantic role of INSTRUMENT. 
This restriction has also been noted both by Stevanović (1968:540) and Klajn (2002:192). Even though 
-ica may be used to form feminine gender upon bases ending on -teLJ with -ac it is not acceptible. The 
difference between sluša-l-ac „listener“ and sluša-l-ica „headphone“ is obviously not in gender, but in 
the semantic role.

The alternation between -teLJ and -ac, two Serbian suffixes, is acceptable when it involves simple 
bases. Apparently, even though gleda-telj „spectator“ and tuži-telj „prosecutor “has been neglected in 
Modern Serbian for the sake of gledal-ac and tužil-ac, the compound bases combined with -teLJ will 
resist any change of the agentive suffix, brodo-gradi-telj „ship-builder“, telo-hrani-telj „body-guard“, 
etc. On the other hand, the compound bases including modifier-head relationship of the elements is more 
likely to form a synthetic structure by means of -ac: mnogo-zna-l-ac, rano-rani-l-ac, kasno-lega-l-ac, 
etc.

The majority of the feminine gender suffixes in Serbian may be used for the derivation of feminine 
gender agentive nouns on masculine gender nouns, except for -ača and -LJa. This automatically means 
that no masculine gender agentive nouns may ever obtain any of the two, e.g. to form nouns such as 
spemova-ti „to spam“ > *spemov-ača or *spemova-lja.

5.3  Semantic context

Generally speaking, agentive derivation is restricted primarily to dynamic verbs which denote 
activities of limited duration or temporary actions which have beginning and end. This preempts any 
agentive suffix appending to processes (except for grow-er), bodily sensations like *ach-er and transi-
tions, like *leav-er. As for stative verbs which denote states or actions which are of unlimited duration, 
unchanging over time, they may serve as bases for derivation of nouns referring to individuals involved 
in cognitive operations, as in believer, doubter, knower, thinker, when stative verbs are given a kind of 
dynamic use. 

By the same token, the verbs with the semantic role of EXPERIENCER are generaly not suit-
able for modeling by agentive suffixes, as the verb bases would consist of verbs of sensory perception, 
hear, feel, observe, see, sense, smell, perceive, taste, touch. These verb bases would produce forms like 
*feeler, *senser, *smeller, *perceiver, and *toucher. However, the derivatives hearer, observer, seer, 
taster, are acceptable in English, which might suggest that these forms of perception are believed to 
implicate the performer to a greater extent, as opposed to the others. Emotional states are also perceived 
as suitable for -er derivation, illustrated by ador-er, desir-er, hat-er, lik-er, lov-er, want-er, worship-er. 
The only form unlikely to be found in any derivative is the verb to prefer, *prefer-er. Finally, the greatest 
restriction can be noted with verbs that indicate conditions, where own-er appears to be the only accept-
able derivative, unlike *hav-er.

Monosyllabic verbs that represent certain simple actions like cut, dry, give, wash, are not nor-
mally used as bases in deriving agentive nouns cutter, drier, giver, washer, and those are much better 
accepted as bases for nomina instrumentalis. Even if the reference is made to humans, the referents are 
normally taken to be typified by the action. The same holds for the Serbian language, with nouns such 
as rez-ač, suši-l-ica, dav-ač, peri-l-ica. Furthermore, common verbs like break, fly, make, tell more 
often combine to refer to FORCE rather than AGENT, as in breaker, maker, flier and sitter, teller but in 
compounds, it is different, e.g. strike-breaker, shoe-maker, baby-sitter, fortune-teller, etc. This means 
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that with making the argument obvious by forming a synthetic compound, the predicator element may 
become more adequate for human agents. 

As for the semantic environment of the dominant suffixes in these languages, in a number of in-
stances, there is a free variation between the two most productive agentive suffixes, -er or -or,  and -ac 
or -teLJ. However, the greatest majority of the cases do not allow for variation and require one or the 
other. It can be noted that in both English and Serbian, the choice of the agentive suffix in certain cases 
is considerably affected by the context of situation. In other words, a particular effect is achieved by the 
selection or retaining of  unproductive suffixes or bases when a special reference is made, in particular 
to Jesus Christ. In Serbian this reference is reserved by the suffix -teLJ in spasi-telj, as in English it is 
achived by the no longer used -iour, in sav-io(u)r. Reference to any other  entity based on the root will 
be made by other, more “mundane” suffixes or bases, e.g. spasi-l-ac and sav-er. When it comes to bases, 
the one less likely to be used in everyday communication will be selected to attain similar effect. Thus 
the form Mak-er is parallel to the Serbian Stvori-telj, where the effect still rests on the suffixal grounds, 
while creat-or and stvori-l-ac are basically used for every other reference.

Another semantic implication with derivatives is the one regarding nomina professionalis. Nouns 
in English and that denote a person who is skilled or is a professional in the art or science in question, 
particularly added to names of arts or sciences ending in -ic, -ics, may not be formed by the most produc-
tive suffixes. Therefore, forms politician, cosmetician and optician, but not *politic-er *cosmetic-er or 
*optic-er, as opposed to the Serbian complex forms, politič-ar, kozmetič-ar, optič-ar, and not *politik-
ac, *kozmetik-ac, *optik-ac. The English form Mechanic-ian, is a rare form which may alternate with 
machinist, but the form mechanic appears to resolve the dilemma and take over the frequency of appear-
ance in language.

 Agentive suffixes in English and Serbian do not exhibit a considerable potential in indicating 
value judgment, as the majority of them are neutral when it comes to sense components that refer to a 
veriety of sense relations in combination with the base. Nevertheless, both English and Serbian proved 
to have agentive suffixes which contributed negative connotations to the base. In time, the suffix -ster 
has obtained a largely derogatory ring to it, as it is predominantly combined with nominal bases that 
involve activity that is either not respectable, that may be illicit, or of low esteem. The items that could 
support this argument include gamester, gangster, jokester, mobster, rhymester, songster, tipster, trick-
ster. Thus, this suffix should not be involved with bases that have positive associations, or high esteem, 
as *helpster, *policester, *sportster, etc. A similar restriction is imposed on another unproductive suffix, 
the suffix -eer. It is normally employed to indicate a person’s activity, specialty or line of work, as in 
auctioneer, marketeer, profiteer, racketeer, rocketeer. The use of which may cause the appearance of 
mocking or contemptuous tone that many of the words may carry, as in pamphleteer, or sonneteer, an 
effect that could be achieved by the Serbian agentive suffix -Lo or -ica, both gender neutral. As opposed 
to English, Serbian requires particular bases, having in mind the restriction that with certain verb bases, 
these suffixes provide instrumental meaning broji-lo, lepi-lo, uči-lo, and the like.

6.  CONCLUSION

There is a considerable mismatch in terms of agentive suffixes in English and Serbian, as the lat-
ter language has three times more forms to derive agent nouns. There are 26 different suffixes for agent 
nouns derivation in Serbian, whereas only 8 in English. This is due to the fact that Serbian has imported 
a contingent of suffixes along with the lexical items from other European languages, such as Turkish, 
German, English and French. The great diversity of these suffixes is in a correlation with the productiv-
ity of individual suffixes. English productive suffixes are “more” productive than the Serbian produc-
tive suffixes, since the span of morphological bases for combining in Serbian is much narrower. There 
are many more agentive suffixes in Serbian, but a considerable number of these are not productive, nor 
have they produced a significant number of examples. Moreover, the difference may be ascribed to the 
fact that there are separate suffixes for feminine and masculine gender in Serbian, whereas in English 
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this difference is not maintained. The third reason may be the fact that suffixation is one of the means 
of achieving subjective evaluation in language, where suffixes such as -Lo smetalo and -ica ćutal-ica, 
lutal-ica, pričal-ica, sanjal-ica, sveznalica with many more examples in Serbian have evaluative quality 
and express the attitude of the speaker. Serbian agentive suffixes are gender sensitive, so that no noun 
in determining the potential suffix can disregard the grammatical category of gender. This automatically 
limits the choice of suffixes, however, since there may be identified feminine-gender-only bases that 
require corresponding suffixes, such as in udav-ača or masculine-gender-only bases in že-nik.

The dominant suffixes would be -er and -ac, respectively, whereas in terms of base endings, three 
quarters of all would be of alveolar or alveo-dental origin. Consonantal epenthesis has been registered 
in both of the languages with vowel-final bases and vowel-initial agentive suffixes. The bases in Serbian 
are exclusively bound with any of the agentive suffixes, while the English Germanic origin ones appear 
to combine with free bases, which also supports the claim by Harley (2006:168).

In English, it is much more difficult to distinguish agentive nouns from nomina professionalis as 
the base may be a denominal verb, as in slat-er , where it is not completely clear whether it refers to “a 
person who lays slates on a roof” or “a person who slates a roof”. In Serbian, on the other hand, nomina 
agentis derived from non-verb bases are rather conspicuous, as in rud-ar, “miner” the base ruda “ore” 
is not related with the predicate, but with the argument. There is no potential alternation between the 
verb-based kopa-ti  “to dig” and the non-existant *ruda-ti. It is the quality of the base that significantly 
influences the productive force of the agentive suffixes, as English bases may be obtained from denomi-
nal verbs, and Serbian infinitves possess a post-positioned infinitival affix.

The results of the analysis have shown that simple-structured  verbs that refer to everyday actions 
normally do not freely produce in either of the languages agentive derivatives. If they do, they either re-
fer to nomina instrumentalis or present semantically toned lexemes, as eat-er is someone who eats a lot 
and a drinker is someone who drinks alcohol. In Serbian, such nouns would be derived from  adjectivel 
bases. Finally, both of the languages have inclinations toward agentive suffixes that are used to form 
nouns of agents performing actions of lower prestige or undesireable actions.i
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KOMBINATORNE RESTRIKCIJE
AGENTIVNIH SUFIKSA U ENGLESKOM I SRPSKOM

Rezime

Rad ima za cilj da us po sta vi kon tra stiv ni od nos iz me đu agen tiv nih su fik sa u en gle skom i srp skom je zi ku. Is tra ži va-
nje je oba vlje no na pri me ri ma iz ve de ni ca u oba je zi ka, 207 u en gle skom i 250 u srp skom, is klju či vo na gla gol skim 
osno va ma, uzi ma ju ći u ob zir nji ho ve ka rak te ri sti ke u fo no lo škom, mor fo lo škom i se man tič kom de ri va ci o nom 
kon tek stu. U po re đe nju sa srp skim, en gle ski su fik si za for mi ra nje no mi na agen tis su tro stru ko ma lo broj ni ji i ni su 
pod lo žni va ri ja ci ji u od no su na rod. Ma nji ras pon u iz bo ru en gle skih agen tiv nih su fik sa kom pen zo van je ve ćom 
pro duk tiv no šću po sto je ćih afik sa. Do mi nant ni su fik si su -er, u en gle skom, od no sno -ac u srp skom, uz kon sta ta ci ju 
da al ve o lar ni, i al ve o lar no-den tal ni su gla sni ci pred sta vlja ju ve li ku ve ći nu fo nem skih za vr še ta ka osno ve, da kle oni 
su gla sni ci ko ji se tvo re u pred njem de lu go vor nog apa ra ta. Uoč lji va je po tre ba za kon so nat nom epen te zom u oba 
je zi ka, u slu ča je vi ma gde osno ve ima ju vo kal sku za vr šni cu, a su fiks ini ci jal ni vo kal. Osno ve u srp skom je zi ku su 
is klju či vo ve za ne, za raz li ku od en gle skih, gde agen tiv ni su fik si ger man skog po re kla ge ne ral no ve zu ju slo bod ne 
mor fe me. Re zul ta ti po ka zu ju da u oba je zi ka po sto ji re strik tiv no for mi ra nje ime ni ca od osno va pro stih gla go la ko ji 
se od no se na uobi ča je ne rad nje, jer u ve ći ni slu ča je va tvo re ni ce je su ili se man tič ki di fe ren ci ra ne, ili pred sta vlja ju 
za pra vo no mi na in stru men ta lis. Oba je zi ka po se du ju agen tiv ne su fik se, ma da srp ski je zik u ve ćoj me ri, za iz vo đe-
nje ime ni ca sa zna če njem vr ši o ca rad nje ni žeg pre sti ža ili ne po želj ne rad nje. 

                      Vladimir Ž. Jovanović 
           University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia
          vulpus@filfak.ni.ac.rs
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ana HaLas

ENGLESKI PREDLOG IN U ZNAČENJU METAFORIČKOG  
SADRŽAVANJA I NJEGOVI PREVODNI EKVIVALENTI  

U SRPSKOM JEZIKU

Pred met is tra ži va nja pred sta vlje nog u ovom ra du je en gle ski pred log in u svom se kun dar nom zna če nju me ta fo rič-
kog sa dr ža va nja uklju ču ju ći i pri pa da ju ća pod zna če nja, a iz ve de no od pri mar nog zna če nja da tog pred lo ga, fi zič-
ko-pro stor nog sa dr ža va nja, kao i pred lo zi srp skog je zi ka ko ji se ja vlja ju kao pre vod ni ekvi va len ti ovog en gle skog 
pred lo ga u po me nu tom zna če nju. Cilj is tra ži va nja je utvr đi va nje slič no sti i raz li ka u kon cep tu a li za ci ji od no sa 
iz me đu en ti te ta ozna če nih en gle skim pred lo gom in, s jed ne, i od go va ra ju ćom srp skom pred lo ško-pa de žnom kon-
struk ci jom s dru ge stra ne. Ti me se pro ve ra va i tvrd nja da oče ki va no uče sta lo ja vlja nje pred lo ga u kao pri mar nog 
srp skog pre vod nog ekvi va len ta uka zu je na vi sok ste pen po kla pa nja na či na kon cep tu a li za ci je po sma tra nih od no-
sa kod go vor ni ka po me nu ta dva je zi ka. Pri su stvo ši reg spek tra pre vod nih ekvi va le na ta, iz u zev pred lo ga u, pak, 
uka zu je na po ten ci jal no pri su stvo raz li ka u kon cep tu a li za ci ji od no sa ozna če nih da tim pred lo zi ma. Kon tra stiv ni 
pri stup pri me njen u ovom ra du za sno van je na ob ra di kor pu sa ko ga či ni ro man The Da Vin ci Co de auto ra De na 
Bra u na i nje gov pre vod na srp ski je zik. 

Ključ ne re či : kog ni tiv na lin gvi sti ka, kon cep tu a li za ci ja, me ta fo ra, sa dr ža va nje, pre vod ni ekvi va lent. 

1.  UVOD  

Pred met ovog ra da je ste utvr đi va nje mo gu ćih srp skih pre vod nih ekvi va le na ta en gle skog pred lo ga 
in uz usred sre đe nost na nje go vo se kun dar no zna če nje, ko je se mo že od re di ti kao me ta fo rič ko sa dr ža va-
nje uklju ču ju ći i pri pa da ju ća pod zna če nja, pri če mu su sva iz ve de na od pri mar nog zna če nja, fi zič ko-pr o-
stor nog sa dr ža va nja. Ovo is tra ži va nje ra đe no je u ci lju pr o ni ca nja u slič no sti i raz li ke u kon cep tu a li za ci ji 
od no sa ozna če nih da tim en gle skim pred lo gom i srp skim pred lo ško-pa de žnim kon struk ci ja ma po sma tra-
nim kr oz pri me re raz li či tih en ti te ta. 

Gra đa za ovo is tra ži va nje eks cer pi ra na je iz ro ma na The Da Vin ci Co de auto ra De na Bra u na i nje-
go vog pre vo da na srp ski je zik. Za sva ki pri mer upo tre be pred lo ga in, eks cer pi ran je i nje gov pre vod ni 
ekvi va lent iz dru gog de la kor pu sa na srp skom je zi ku, što je obez be di lo gra đu za is pi ti va nje na či na kon-
cep tu a li za ci je u kon kret nim slu ča je vi ma.

Po šlo se od pret po stav ke da će se u kao pri mar ni pre vod ni ekvi va lent en gle skog pred lo ga in ja vi ti 
u naj ve ćem br o ju pri me ra uka zu ju ći na vi sok ste pen slič no sti u kon cep tu a li za ci ji. S ob zi rom na kon tra-
stiv ni pri stup pri me njen u ovom ra du, pri li kom ob ra de kor pu sa i ana li ze u sa mom tek stu ra da, po seb no 
su is tak nu ti pri me ri u ko ji ma se ja vlja ju pred lo zi i struk tu re osim pred lo ga u, tj. slu ča je vi u ko ji ma se 
po ten ci jal no ja vlja raz li ka u kon cep tu a li za ci ji od no sa od go va ra ju ćih en ti te ta. 

2.  ZNAČENJA PREDLOGA IN

Zna če nje se, pre ma kog ni tiv no-lin gvi stič kim po stu la ti ma, či ja je su šti na po i ma nje je zi ka kao de la 
čo ve ko vih kog ni tiv nih spo sob no sti uklju ču ju ći per cep ci ju, ima gi na ci ju, ana lo gi ju, pam će nje itd, de fi ni-
še kao kog ni tiv na ka te go ri ja or ga ni zo va na oko pro to ti pa. To zna či da je po li se mič na lek se ma ka te go ri ja 
či ji su čla no vi nje na raz li či ta zna če nja od ko jih je jed no cen tral no, osnov no, pro to ti pič no od ko ga se 
raz vi ja ju osta la zna če nja či ne ći zna čenj sku mre žu, pa su sa mim tim me đu sob no po ve za na, a sva ko od 
njih pred sta vlja je dan čvor u da toj mre ži. Zna če nja jed ne lek se me raz vi ja ju se od pri mar nog naj če šće 
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kog ni tiv nim me ha ni zmi ma poj mov ne me ta fo re i me to ni mi je. Se kun dar no zna če nje raz ma tra no u ovom 
ra du raz vi lo se kao po sle di ca de lo va nja me ha ni zma me ta fo re. 

Pre ma de fi ni ci ji ko ju nu di Dra gi će vić (2007:147), poj mov na me ta fo ra je men tal ni me ha ni zam 
po mo ću ko ga raz u me va mo je dan po jam pre ko dru gog, a ve že ih ne ka kva slič nost. Za pra vo, ap strakt ne 
do me ne, ko je ne mo že mo do ži ve ti ne po sred no, raz u me va mo i de fi ni še mo ta ko što ih kon kre ti zu je mo i 
svo di mo na po zna to is ku stvo. Ta ko se, re ci mo, ži vot po i ma kao pu to va nje, ras pra va kao rat, vre me kao 
no vac, itd.

U okvi ru kog ni tiv no-lin gvi stič kog pri stu pa, zna če nje se iz jed na ča va sa kon cep tu a li za ci jom, što 
vo di ka to me da je zna če nje lek se me po jam ko ji go vor ni ci obra zu ju na osno vu svog fi zič kog, čul nog, 
emo ci o nal nog i slič nog is ku stva o sve tu, pri če mu stva ra ju men tal ne sli ke, ko ji ma se pred sta vlja sa dr ži-
na zna če nja da te lek se me. 

Pro to ti pič no zna če nje pred lo ga in je fi zič ko-pro stor ni od nos sa dr ža va nja, ko je je deo na šeg 
osnov nog fi zič ko-pro stor nog is ku stva. Sli kov na she ma ko jom se pred sta vlja je she ma sa dr ža te lja. Pre-
ma Du ški Kli ko vac (2000: 47), pro to ti pi čan slu čaj sa dr ža va nja pred sta vlja se sa dr ža te ljem u vi du ku ti je, 
otvo re ne sa gor nje stra ne, u ko jem se ce lom svo jom za pre mi nom na la zi sa dr ža ni obje kat ko ji je, na ovaj 
na čin, ne do stu pan po gle du po sma tra ča, iz u zev ka da se gle da od o zgo; za šti ćen je od de lo va nja spolj nih 
si la, a kre ta nje mu je ogra ni če no unu tar sa dr ža te lja, ko ji slu ži za dr ža nje sa dr ža nog objek ta.

Ovo pri mar no zna če nje na da lje se pro ši ru je do da va njem ap strakt ne di men zi je kog ni tiv nim me ha-
ni zmom poj mov ne me ta fo re. Ta ko se pred lo zi ko ji ma se is ka zu ju pro stor na zna če nja če sto upo tre blja va-
ju i za is ka zi va nje ap strakt ni jih zna če nja po put: tem po ral no sti, ka u zal no sti, kva li ta tiv no sti, itd. 

3.  METAFORIČKO SADRŽAVANJE1

a) Kategorija vremena 
Jed na od ka te go ri ja na ko ju se pu tem me ta fo re pre no si fi zič ko-pro stor ni od nos sa dr ža va nja je 

ka te go ri ja vre me na. S ob zi rom da je me ta fo ra kog ni tiv ni me ha ni zam za sno van na slič no sti iz me đu 
iz vor nog i cilj nog do me na, po tre ban je po jam za jed nič ki za dve da te ka te go ri je. To je u ovom slu ča ju 
kre ta nje. Glav ni sa dr ža ni obje kat u od no su sa dr ža va nja je čo vek, a sa dr ža va nje je od nos dva en ti te ta u 
pro sto ru ko jim se čo vek kre će. Pre ma me ta fo ri ko ju nu de Lej kof i Džon son (La koff and Johnson 1980: 
43-44), čo vek se ta ko đe kre će i kroz vre me, što se oči tu je u me ta fo rič kom obra scu ČO VEK JE PUT NIK 
KROZ VRE ME. Da kle, vre me se kon cep tu a li zu je kao pro stor ko jim se čo vek kre će, či me se pret hod-
no da ta me ta fo ra raz vi ja u op šir ni ju – VRE ME JE PRO STOR, pre ma for mu la ci ji ko ju da je Kli ko vac 
(2000: 147). Ovaj obra zac je osno va i za pro ši re nje zna če nja pred lo ga in u en gle skom ti me što do bi ja i 
tem po ral nu di men zi ju. 

U pri me ri ma pro na đe nim u kor pu su, ja vlja ju se, kao pred stav ni ce ka te go ri je vre me na, raz li či te 
vre men ske je di ni ce ko je se kon cep tu a li zu ju kao pro stor, tj. sa dr ža te lji na osno vu me ta fo rič kog obra sca, 
ko ji nu di Kli ko vac (2000: 147) – VRE MEN SKE JE DI NI CE SU SA DR ŽA TE LJI ZA ČO VE KA. One 
ko je ima ju ja sno ogra ni če no tra ja nje kon cep tu a li zu ju se kao ogra ni če ni pro stor, kao u slu ča ju lek se ma 
era, dan, tre nu tak, vek, me sec, itd. Da ti do ga đa ji se za pra vo lo ka li zu ju unu tar ogra ni če nog vre men skog 
tra ja nja, ili okvi ra ta ko da se na la ze u od no su sa dr ža va nja, s tim da je vre men ska je di ni ca sa dr ža telj, a svi 
do ga đa ji sme šte ni u njen okvir, sa dr ža ni objek ti ta ko da je slu čaj sa dr ža va nja, za pra vo, slu čaj ne po sred-
ne, unu tra šnje vre men ske lo ka li za ci je. Ovo obra zlo že nje va ži za oba raz ma tra na je zi ka, što se oči tu je u 
upo tre bi od go va ra ju ćih pred lo ga. Da se ra di o či stoj vre men skoj lo ka li za ci ji bez do dat nih zna čenj skih 
ele me na ta do ka zu je upo tre ba srp ske kon struk ci je u + ime ni ca u lo ka ti vu, pa de žu či je je, pre ma An to nić 
(2005: 285), jed no od zna če nja sme šta nje u vre me, tj. tem po ral na lo ka li za ci ja, i to u slu ča ju kom bi na-
ci je s pred lo gom u, neo be le že na u po gle du pred sta ve o pro to ku vre me na. Ova kon struk ci ja pri sut na je 
u ve ći ni da tih pri me ra: 

1  Kategorije i potkategorije u ovom radu izvedene su od onih koje je dala Klikovac (2000) modifikovanjem i prilagođavanjem 
organizaciji ovog rada i rezultatima pretraživanja korpusa. 
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(1a) In an era without telephones or e-mail, anyone wanting to convey private information to someone 
far away breeze scented with jasmine blossom. (168) 

(1b) U eri bez telefona ili elektronske pošte, jedini izbor su bili poštonoše. (180)
(2a) He prayed for deliverance, and even in those dark days, his trust in God and The Way never 

wavered. (165)
(2b) Molio se za spasenje, pa čak i u takvim mračnim danima njegova vera u Boga i Put nije popuštala. 

(176) 
(3a) In that instant, Langdon felt Saunière’s puzzling mix of symbolism fall into stark focus. (87)              
(3b) U tom trenutku, Langdon oseti kako mu je Sonijerova zbunjujuća mešavina simbola odjednom 

postala kristalno jasna. (97)
(4a) Mathematician Leonardo Fibonacci created this succession of numbers in the thirteenth-century.

(52)
(4b) Matematičar Leonardo Fibonači došao je do ovog niza brojeva u trinaestom veku. (61) 
(5a) unfortunately, Aringarosa had learned, in an age of religious cynicism, cults, and televangelists,   

opus Dei’s escalating wealth and power was a  magnet for suspicion. (24)  
(5b) Aringarosa je znao da su, na nesreću, u doba religijskog cinizma, kultova i teleevanđelista, rastuće 

bogatsvto i moć organizacije opus Dei magnet koji privlači podozrenje. (34)  
(6a) His last correspondence from Vittoria had been in December…(28)
(6b) Poslednje pismo od Vitorije dobio je u decembru…(38)
(7a) The Catholic inquisition published the book that arguably could be called the most blood-soaked 

publication in human history. (105)
(7b) Katolička inkvizicija objavila je knjigu koja gotovo da se može smatrati najkrvavijim izdanjem u 

ljudskoj istoriji. (115) 
 

Tem po ral no zna če nje je ka te go ri ja u ko joj je en gle ski pred log in pre ve den naj ši rim spek trom 
srp skih pred lo ško-pa de žnih kon struk ci ja. To zna či da kad je reč o ovoj ka te go ri ji, po sto ji po ten ci jal no 
naj ve ći broj raz li ka u kon cep tu a li za ci ji da tih vre men skih od no sa. 

Slu čaj u ko me pred log in ni je pre ve den nje go vim pri mar nim ekvi va len tom, na la zi mo u pri me ru 
sa lek se mom pro šlost: 

(8a) For the last decade, he had been following The Way, cleansing himself of sins... rebuilding his life... 
erasing the violence in his past. (26)

(8b) Tokom poslednje decenije, sledio je Put, pročišćavajući se od grehova…ponovo izgrađujući svoj 
život…brišući nasilje iz prošlosti. (36)

U skla du sa pret hod no da tim obra zlo že njem kon cep tu a li za ci je vre men skih “od se ča ka” kao sa dr-
ža te lja, lek se mi pro šlost u en gle skom pret ho di pred log in uka zu ju ći na jed no stav no tem po ral no sme-
šta nje do ga đa ja. Raz ma tra njem pre vod nih ekvi va le na ta pred lo ga in za klju ču je se da srp ski je zik upo-
tre bom raz li či tih pred lo ga uz lek se me, ko je ozna ča va ju ka te go ri ju vre me na omo gu ća va ta na ni je ni jan-
si ra nje tem po ral nih zna če nja. U pret hod nom pri me ru upo tre bljen je pred log iz ko ji, kao i pret hod no 
upo tre blje ni pred log u, ozna ča va od nos sa dr ža va nja. Da kle, naj op šti je zna če nje za jed nič ko je za oba 
pri me ra. Me đu tim, dok pred log u ozna ča va pu ku tem po ral nu lo ka li za ci ju, pred log iz ima do dat nu zna-
čenj sku kom po nen tu, ko ju Pi per (2005: 763) de fi ni še kao abla tiv no vre men sko zna če nje, re a li zo va no 
kon struk ci jom iz + ime ni ca u ge ni ti vu, što je, u ovom zna če nju, ka rak te ri stič na kon struk ci ja za lek se me 
ko je ime nu ju od re đe ni vre men ski pe riod, bi lo u uz ra stu ili isto ri ji. Pre ma to me, men tal na pred sta va na 
ko joj se za sni va od nos sa dr ža va nja u tem po ral nom smi slu u kon kret nom slu ča ju, uklju ču je sa dr ža telj, 
tj. da ti vre men ski pe riod i sa dr ža ni obje kat s ten den ci jom na pu šta nja unu tra šnjo sti sa dr ža te lja i pre la-
ska gra ni ce ko ja de li unu tra šnjost i spo lja šnost. Mo že se re ći da ova kvo po i ma nje od go va ra zna če nju 
po re kla ili pri pad no sti da tom pe ri o du, ko je se ta ko đe mo že pri klju či ti ov de upo tre blje nom pred lo gu iz.  
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U na red nom pri me ru, pred log in za dr ža va svo je pret hod no već po me nu to zna če nje sa dr ža va nja 
u ko me je da to de ša va nje sa dr ža no unu tar vre men ske je di ni ce, od no sno sa dr ža te lja, dok je pri mer na 
srp skom obo jen no vom zna čenj skom ni jan som ko ju do no si upo tre ba pred lo ga za u kom bi na ci ji sa ime-
ni com u aku za ti vu, tj. za jed no sa njom pred sta vlja aku za tiv ni vre men ski iz raz. Ovaj pred log svo jim 
zna če njem pri pa da kon cep tu sa dr ža va nja. Na i me, pre ma tvrd nji ko ju for mu li še Pi per (2005: 720), on 
se od li ku je per la tiv no šću, od no sno li ne ar no šću kre ta nja i lo ka li za to ra u okvi ru ko jeg se sme šta obje kat 
lo ka li za ci je. Pet na est go di na pred sta vlja ogra ni če ni vre men ski pe riod u okvi ru ko jeg se sme šta da ta 
rad nja ili en ti tet, što oprav da va tu ma če nje kon cep tom sa dr ža va nja. Spe ci fič nost, pak, le ži u to me što 
je u pr vom pla nu du ži na tra ja nja da tog vre men skog pe ri o da, ili u men tal noj pred sta vi, sa dr ža ni obje kat 
is pu nja va sa dr ža telj ce lom nje go vom du ži nom ta ko da ko li ko se pro te že sa dr ža telj, to li ko se pro te že i 
sa dr ža ni obje kat. 

(9a) Although she recognized her boss’s voice, in fifteen years she had neverbeen awoken by him. (34)
(9b) iako je prepoznala svog nadređenog, nikada je za petnaest godina nije probudio. (45)

Pre ma ob ja šnje nju u Kli ko vac (2000: 154), kao vre men ska je di ni ca s ulo gom sa dr ža te lja mo že se 
pred sta vi ti i do ga đaj ko ji ima od re đe no tra ja nje, pa pu tem me to ni mi je ima tem po ral no tu ma če nje, kao 
što je po ka za no u pri me ri ma ko ji sle de: 

(10a) Many of you use his textbooks in class. (6)
(10b) Mnogi od vas koriste njegove udžbenike na predavanjima. (16)
(11a) And Mr. Langdon’s refusal to speak publicly about his unusual role in last year’s Vatican 

conclave…(7)
(11b) A odbijanje gospodina Langdona da javno govori o svojoj neuobičajenoj ulozi na prošlogodišnjoj 

konferenciji u Vatikanu…(17)

U en gle skom se i u ovom slu ča ju po na vlja kon cep tu a li za ci ja u vi du sa dr ža va nja, dok pri me ri na 
srp skom ilu stru ju kon cep tu a li za ci ju no še nja je zič ki re a li zo va nu kon struk ci jom na+ime ni ca u lo ka ti vu. 
No še nje se, pre ma Kli ko vac (2007: 49), vi zu a li zu je na sle de ći na čin: no si telj je ra van i iz dig nut pred met 
na či ju gor nju po vr ši nu na le že no še ni obje kat vr še ći od re đe ni pri ti sak na nju, a funk ci ja no si te lja je da 
odr ža va uz dig nut po lo žaj no še nog objek ta. Pri mer ko ji naj bo lje ilu stru je de fi ni ci ju od no sa no še nja je 
knji ga na sto lu. Da kle, no še ni obje kat je iz lo žen spolj nim uti ca ji ma, te po gle du i do hva tu. Na osno vu 
da te de fi ni ci je, za klju ču je se da je od nos no še nja upra vo su pro tan od no su sa dr ža va nja. Za vi sno od to ga 
ko ji se deo da tog objek ta sta vlja u fo kus pa žnje, što je po se ban vid me to ni mi je, ko ji se, pre ma Dra gi-
će vić (2007:138), na zi va per spek ti vi za ci ja, go vor ni ci da ti od nos per ce pi ra ju kao slu čaj sa dr ža va nja ili 
no še nja.  

U pri me ri ma (10b, 11b) u pi ta nju je ne po sred na tem po ral na lo ka li zo va nost, tj. obje kat lo ka li za ci-
je osta je u okvi ri ma lo ka li za to ra, ali ne bi va u nje go voj unu tra šnjo sti, već na nje go voj gor njoj po vr ši ni. 
To uka zu je na po i ma nje da te si tu a ci je po ko me se da ti do ga đaj per ce pi ra kao uz dig nu ta po vr ši na u ulo zi 
no si te lja, dok se da ti en ti tet ili rad nja od vi ja na nje mu. Ti me se fi zič ko-pro stor ni od nos no še nja, ta ko đe, 
pre no si u tem po ral nu sfe ru, a vre men ske je di ni ce ili do ga đa ji od re đe nog tra ja nja de fi ni šu ne sa mo kao 
sa dr ža te lji, već i kao no si te lji. 

U vre men ske od seč ke od re đe nog tra ja nja mo že se uvr sti ti i ži vot. Ova lek se ma per ce pi ra se kao 
sa dr ža telj u oba je zi ka:

(12a) …encouraged its members to make sweeping sacrifices in their own lives…(24)
(12b) … ohrabrivala svoje sledbenike na izuzetne žrtve u svakodnevnom životu…(33)

Srp ski je zik za iz ra ža va nje tem po ral no sti ne ko ri sti sa mo pred lo ško-pa de žne kon struk ci je ka kve 
su pri ka za ne u pret hod nim pri me ri ma, već i one bes pre dlo ške, kao u slu ča ju tem po ral nog ge ni ti va ilu-
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stro va nog u sle de ćim pri me ri ma na srp skom, ko ji su pre vod ni ekvi va len ti ori gi nal nih en gle skih re če ni ca 
u ko ji ma je pri su tan pred log in bez pro me ne u kon cep tu a li za ci ji: 

(13a) Although Escrivá had died in 1975, his wisdom lived on …(12)
 (13b) iako je sam Eskriva umro 1975. godine, njegova je mudrost nastavila da živi…(21)
(14a) In a flash, the meaning became clear. (38)
(14b) Iste sekunde, značenje postade jasno. (48)

S ob zi rom da je upo tre blje na bes pre dlo ška kon struk ci ja, ov de ne će bi ti re či o kon cep tu a li za ci ji, 
već se sa mo kon sta tu je da se i ovaj tip kon struk ci ja ja vlja kao pre vod ni ekvi va lent en gle skog pred lo ga 
in u jed nom od svo jih mo gu ćih zna če nja, a da je nje na funk ci ja vre men ska lo ka li za ci ja. 

b. Ka te go ri ja sta nja 
Zna čenj ska mre ža pred lo ga in ši ri se u prav cu raz vi ja nja no vih me ta fo rič kih zna če nja, te je dan 

od zna čenj skih „čvo ro va” pred sta vlja psi ho-fi zič ko sta nje čo ve ka ko je se ta ko đe per ce pi ra kao sa dr ža-
telj. Po re klo ova kvog tu ma če nja mo že se na ći u obra zlo že nju ko je nu di Kli ko vac (2000: 13), a pre ma 
ko me čo vek u od re đe nom sta nju (ma hom emo ci o nal nom) ne mo že da nor mal no pro ce nju je ni ti de lu je 
ne sa gle da va ju ći si tu a ci ju objek tiv no, jer ga u to me spre ča va sta nje u ko me se na la zi. Sto ga, ja sno se 
mo že pro na ći pa ra le la iz me đu opi sa ne si tu a ci je i slu ča ja sa dr ža va nja, jer kao što čo ve ku, kao sa dr ža nom 
objek tu, sa dr ža telj one mo gu ća va svo jim gra nič nim stra na ma da vi di šta se de ša va iz van njih ta ko i da to 
sta nje one mo gu ća va čo ve ku da ra ci o nal no de lu je, tj. sa gle da si tu a ci ju iz van gra ni ca da tog sta nja. 

Kao što je i na go ve šte no, u kor pu su su pro na đe ni ve ći nom pri me ri emo ci o nal nih i uop šte psi ho-
lo ških sta nja ilu stro va nih pri me ri ma ko ji sle de:

(15a) His father cried out in pain and tried to roll over…(46) 
(15b) otac je vrisnuo od bola i pokušao da se prevrne... (57)
(16a) Fache felt his teeth clench in rage. (41)
(16b) Faš oseti kako mu se zubi stežu od gneva. (52)
(17a) Fache’s brow furrowed in apparent confusion. (44)
(17b) Fašovo čelo se nabora u očiglednoj zbunjenosti. (54)
(18a) Bezu Fache was livid, glaring at Sophie neveu in disbelief. (51) 
(18b) Bezu Faš bio je crven od besa, zureći u Sofi nevo u neverici. (61) 

U svim pri me ri ma na en gle skom, bez iz u zet ka, pri su tan je pred log in ko ji jed no stav no sa mo de fi-
ni še sta nje čo ve ko ve sve sti, dok su pri me ri na srp skom obo ga će ni no vim zna čenj skim ni jan sa ma. Upo-
tre ba pred lo ga u u pri me ri ma (17b, 18b) uka zu je na to da se sta nje sve sti i u srp skom kon cep tu a li zu je 
kao sa dr ža telj. Me đu tim, sa dr ža va nje je osnov na, ba zič na, ali ne i je di na zna čenj ska kom po nen ta u ovim 
slu ča je vi ma. Za pra vo, po me nu ti pri me ri po ka zu ju da kon struk ci ja u+ime ni ca u lo ka ti vu mo že ima ti i 
zna če nje uzro ka ili na či na u srp skom je zi ku. U pri me ru (17b), sa dr ža va nje je do pu nje no ka u zal nim zna-
če njem, ko je se, u ovom ra du, tre ti ra kao zna če nje sa upo ri štem u pro stor nom zna če nju, tj. re zul tat je 
po ve zi va nja pro stor nog i ne pro stor nog zna če nja. Na i me, uzrok se ov de shva ta kao ap strakt no po la zi šte 
ne ke si tu a ci je ili pro ce sa. Da kle, u kon kret nom pri me ru, sta nje zbu nje no sti je uzro ko va lo bo ra nje če la, 
tj. pred sta vlja tač ku u ko joj na sta je da ta si tu a ci ja. 

Pri mer (18b), no si zna če nje na či na, ko je, u ova kvim pri me ri ma, Ra do va no vić (1977: 127) pod vo-
di pod tip okol no sti pod ko ji ma se da ta pre di ka ci ja ostva ru je, udru že no sa ka u zal no šću. Da kle, kon struk-
ci ja u+ime ni ca u lo ka ti vu u po me nu tom pri me ru de fi ni še sta nje sve sti, tj. ot kri va okol no sti u ko ji ma se 
zbi va da ta rad nja ili si tu a ci ja, ali i na sta je, pa se na zi re i ka u zal no zna če nje, te se mo že re ći da po sto ji 
dvo smi sle nost usled pri su stva tra go va obe zna čenj ske ni jan se.  

U osta la dva pri me ra pri sut na je kon struk ci ja od+ime ni ca u ge ni ti vu, ko ja, pre ma Ivić (1954: 
186), spa da u kon struk ci je ko ji ma se naj če šće is ka zu je uzrok u srp skom je zi ku, i to ako se ra di o poj mu 
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ko ji je ak tiv ni pod stre kač, jer svo jom po ja vom di rekt no iza zi va ili pod sti če vr še nje da te rad nje. Po me nu-
ta autor ka, ta ko đe, na gla ša va da se upo tre ba pred lo ga od ve zu je za unu tra šnji, ne sve sni uzrok, od no sno 
ak ci ju ko ja je spon ta na i ne za vi sna od volj nog im pul sa, če sto iza zva na emo tiv nim sta njem oso be. Na-
ve de ni tip ka u zal no sti se, u ovom ra du, ta ko đe, ob ja šnja va ve zom sa spa ci jal no šću. Pred log od u pro-
stor nom smi slu ozna ča va abla tiv nost (uda lja va nje) od da te tač ke, pa i u pre ne se nom smi slu, ozna ča va 
po la zi šte i po če tak raz vo ja da te si tu a ci je. 

c. Ka te go ri ja po lo ža ja 
Ka te go ri ja po lo ža ja se, u ovom ra du, pri mar no po i ma kao sme šta nje u fi zič kom pro sto ru, a se-

kun dar no i me ta fo rič ki, kao bi ti sa nje u od re đe noj si tu a ci ji, pri li ci ili dru štve noj po zi ci ji. U pi ta nju je 
lo ka li za ci ja unu tar ne kog pro sto ra, od no sno, me ta fo rič ki go vo re ći, unu tar od re đe ne si tu a ci je usled če ga 
se i ov de mo že go vo ri ti o kon cep tu sa dr ža va nja, što po ka zu ju pri me ri na oba je zi ka: 

(19a) i believe you and i are in grave danger. (63)
(19b) Verujem da smo ti i ja u velikoj opasnosti. (75) 

Ov de se de fi ni še i zna čaj na pot ka te go ri ja ka te go ri je po lo ža ja, ko ja je obo ga će na na čin skim zna-
če njem, a ko ja u en gle skom bez ob zi ra na do dat nu zna čenj sku kom po nen tu sle di pret hod no da ti prin cip 
kon cep tu a li za ci je va že će za či ta vu ka te go ri ju po lo ža ja, što po tvr đu je upo tre ba pred lo ga in u sle de ćim 
pri me ri ma: 

(20a) “Mr. Langdon,” the message began in a fearful whisper. (45)
(20b) «Gospodine Langdon», poruka je počinjala zastrašenim šapatom. (55) 
(21a) As for the rest of the message, was Saunière communicating in some way with his granddaughter? 

(68) 
(21b) Što se ostatka poruke tiče, da li je Sonijer na neki način komunicirao sa svojom unukom? (80)
(22a) Fibonacci numbers only have meaning in their proper order. (81)
(22b) Fibonačijevi brojevi imaju značenja samo ukoliko se nižu pravim redosledom. (91)

U pri me ri ma (20b, 22b), pre vod ni ekvi va len ti su ime ni ce u in stru men ta lu sa zna če njem kva li fi-
ka tiv ne de ter mi na ci je re če nič ne pre di ka ci je, ka za no ter mi no lo gi jom ko ju ko ri sti An to nić (2005: 255). S 
ob zi rom da srp ski ras po la že pa de žnim ob li kom ko ji sam ostva ru je na čin sko zna če nje, oče ki va no je da 
se pred log in u ovom zna če nju ma hom pre vo di da tom kon struk ci jom. 

Me đu tim, u pri me ru (21b), u ko me se eks pli cit no ja vlja reč way, od no sno na čin na srp skom, pre-
vod ni ekvi va lent je pred lo ško-pa de žna kon struk ci ja na+ime ni ca na čin u aku za ti vu. In te re sant no je da 
se u ovom slu ča ju, zbog upo tre be pred lo ga na, go vo ri o slu ča ju no še nja, upra vo su prot noj kon cep tu a li-
za ci ji u od no su na sa dr ža va nje pri sut no u en gle skom. Sto ga, u srp skom, na čin vr še nja ne ke ak tiv no sti 
kon cep tu a li zu je se kao po vr ši na po ko joj se da ta rad nja vr ši, te ko ja je kva li ta tiv no od re đu je.   

d. Je zik
Uko li ko se je zik poj mi kao pro vod nik u pro ce su ko mu ni ka ci je, ko ji, ka ko tvr di Kli ko vac (2000: 

345), pre no si ljud ske mi sli u vi du re či, kon cep tu a li za ci ja nje ga kao sa dr ža te lja sa svim je oče ki va na. To 
je slu čaj u en gle skom je zi ku, što po tvr đu ju sle de ći pri me ri:

(23a) “i tried to phone you.” Sophie continued in English, as if out of courtesy to Langdon. (43)
(23b) “Pokušala sam da vas nazovem”, nastavi Sofi na engleskom, iz obzira prema Langdonu. (53)
(24a) Sophie’s outgoing message immediately cut off, and Langdon heard an electronic voice announce 

in French…(45)
(24b) Sofina izlazna poruka istog trenutka prestade, i Langdon začu elektronski glas koji je na 

francuskom objavio…(55)
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U srp skom, od go va ra ju ći pred log u da tim pri me ri ma je na ko ji im pli ci ra kon cept no še nja. Ov de 
se pri hva ta pret po stav ka, da ta u Kli ko vac (2000: 188), da se kon cep tu a li za ci ja je zi ka za sni va na aso ci-
ja ci ji sa ze mljom u ko joj se po me nu ti je zik go vo ri, pa i on sam u men tal noj pred sta vi po pri ma svoj stva 
te ri to ri je, tj. po vr ši ne na ko joj se od vi ja pr o ces ko mu ni ka ci je.

e. Oblast zna nja 
Ova ka te go ri ja se za pra vo na sla nja na dvo di men zi o nal no sa dr ža va nje jer pred sta vlja nje go vu 

ap strakt nu gra nu. Iz pri me ra (25, 26) za klju ču je se da se oblast zna nja po i ma kao dvo di men zi o nal na 
pr o stor na oblast, ad mi ni stra tiv na ili ka kva dru ga, ko ja svo jim gra ni ca ma ob u hva ta da te objek te, te ima 
ulo gu sa dr ža te lja: 

(25a) In architecture, there was no shortage of roses. (172)
(25b) U arhitekturi, ruže nisu nedostajale. (184)
(26a) …she was headed to the Java Sea to continue her research in entanglement physics... (28)
(26b) …ide na Javansko more kako bi nastavila svoje istraživanje iz primenjene fizike…(38) 

Kon cept sa dr ža va nja je cen tral ni po jam pri tu ma če nju svih da tih pri me ra na oba je zi ka. Po red 
stan dard nog pre vod nog ekvi va len ta u, u srp skom je pri su tan i pred log iz, ko ji ta ko đe ozna ča va sa dr ža va-
nje, ali i po ti ca nje, tj. ot kri va po re klo is tra ži va nja, iz kog sa dr ža te lja pro is ti če. Da kle, ka da se u srp skom 
že li na gla si ti i ovaj zna čenj ski aspekt, upo tre blja va se pred log iz.  

f. Ob lik
Pri tu ma če nju pri me ra (27, 28), po la zna tvrd nja for mu li sa na u ovom ra du je da ob lik ne kog objek-

ta sa či nja va nje go va spolj na po vr ši na u vi du omo ta ča, pa i u pre ne se nom zna če nju, on se po i ma kao 
pred met sa udu blje njem u či joj se unu tra šnjo sti na la zi dru gi obje kat. Otu da upo tre ba pred lo ga in i u u 
ovom kon tek stu sig na li zi ra ju ći kon cept sa dr ža va nja:

(27a) it’s still in draft form, and i haven’t shown it to anyone except my editor. (20)
(27b) Još uvek je u radnoj verziji, i pokazao sam ga samo svom uredniku. (29)
(28a) Jacques Saunière positioned himself in the shape of a five-pointed star. (32)
(28b) Žak Sonijer se postavio u oblik petokrake zvezde. (42)

4.  Zaključak

Na osno vu opi sa ne ana li ze za klju ču je se da se pred log in u svom se kun dar nom zna če nju pre vo di 
ra zno li kim spek trom srp skih ekvi va le na ta u za vi sno sti od da te ka te go ri je. Naj bo ga ti ja u tom po gle du 
je ka te go ri ja tem po ral no sti. U pri me ri ma na srp skom, iz bor pred lo ga ili pa de žne kon struk ci je za vi si od 
kon kret ne tem po ral ne je di ni ce, tj. od to ga da li je u pi ta nju me sec, go di na, do ba, pe riod itd, ali i od vr ste 
tem po ral nog zna če nja ko je se že li iz ra zi ti. U ve ći ni slu ča je va ko ji sa dr že vre men sku je di ni cu od re đe nog 
tra ja nja, kon cep tu a li za ci je u en gle skom i srp skom se po kla pa ju, jer pod ra zu me va ju sa dr ža va nje, i to, u 
srp skom, ozna če no pri mar nim ekvi va len tom, kon struk ci jom u+lo ka tiv. 

Me đu tim, na osno vu pri me ra iz de la kor pu sa na srp skom, ta ko đe se za klju ču je da od re đe ne vr-
ste tem po ral nog zna če nja zah te va ju upo tre bu raz li či tih od go va ra ju ćih pred lo ga, pa otu da i ši ri spek tar 
srp skih pre vod nih ekvi va le na ta. Sto ga, u pri me ri ma na srp skom ko ji iz ra ža va ju to da od re đe na si tu a ci ja 
na sta je u od re đe nom pe ri o du, ja vlja se pred log iz pra ćen ime ni com u ge ni ti vu, ko ji ta ko đe ozna ča va 
sa dr ža va nje, ali uz do dat nu se man tič ku kom po nen tu po ti ca nja. U slu ča je vi ma is ti ca nja du ži ne tra ja nja 
od re đe nog vre men skog pe ri o da, pre vo di lac ko ri sti pred log za+ime ni ca u aku za ti vu, pri če mu je i da lje 
reč o kon cep tu sa dr ža va nja, ma da ne ti pič nom. U pri me ri ma iz kor pu sa ko ji ilu stru ju do ga đaj ili de ša va-
nje od re đe nog tra ja nja, ko ji se, sto ga, mo gu sma tra ti vre men skom jed ni com, pri su tan je kon cept no še nja 
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za hva lju ju ći upo tre bi pred lo ga na, ko ji se, da kle, ve zu je za sa dr ža te lje od re đe nog ti pa. Da ti do ga đaj, u 
vre men skom smi slu, per ce pi ran je kao po vr ši na na ko joj se su bje kat na la zi. Tem po ral ni ge ni tiv je pa-
de žna kon struk ci ja, ko ja se, ta ko đe, ja vlja kao je dan od ekvi va le na ta en gle skom pred lo gu in, ali zbog 
od su stva pred lo ga ne mo že se go vo ri ti o na či nu kon cep tu a li za ci je. 

Ka te go ri ja sta nja, pre ma pri me ri ma iz kor pu sa, pru ža iz bor iz me đu dve op ci je u srp skom – kon-
struk ci je u+ime ni ca u lo ka ti vu, ka da je reč o pu kom “sme šta nju” čo ve ka u od re đe no sta nje, naj če šće 
emo ci o nal no, s mo gu ćim zna če njem uzro ka ili na či na ili od+ime ni ca u ge ni ti vu, ka da je reč o da tom 
sta nju kao spon ta nom, di rekt nom uzro ku od re đe ne si tu a ci je. 

Bez do dat nih zna čenj skih ni jan si, ka te go ri ja po lo ža ja nu di kon struk ci ju u+ime ni ca u lo ka ti vu kao 
ekvi va lent en gle skom in. Me đu tim, uz do da to zna če nje na či na, ekvi va lent se tran sfor mi še u in stru men-
tal sa zna če njem kva li ta tiv nog od re đe nja pre di ka ci je. 

Je zik kao sred stvo ko mu ni ka ci je u svim slu ča je vi ma na srp skom per ce pi ra se kao no si telj, a ob lik 
ne če ga kao sa dr ža telj. 

Oblast zna nja je uvek sa dr ža telj u pri me ri ma na srp skom, sa mo što se u slu ča ju do da te kom po-
nen te po ti ca nja, ja vlja pred log iz, a ne u kao u osta lim slu ča je vi ma.

 Opi sa nim is tra ži va njem po tvr đe na je po čet na pret po stav ka pre ma ko joj je pred log u u spre zi 
sa ime ni com u lo ka ti vu naj za stu plje ni ji, a ti me i pri mar ni pre vod ni ekvi va lent en gle skog pred lo ga in 
u zna če nju me ta fo rič kog sa dr ža va nja, što go vo ri o isto vet no sti kon cep tu a li za ci je od no sa iz me đu da-
tih ap strakt nih en ti te ta kod go vor ni ka ova dva je zi ka. Po red na ve de nog pred lo ga, u funk ci ji pre vod nih 
ekvi va le na ta ja vlja se niz dru gih pred lo ga za vi sno od da te zna čenj ske ka te go ri je. Sva ki od njih od li ku je 
se spe ci fič no šću zna če nja, što ne im pli ci ra ne iz o stav no i raz li ku u kon cep tu a li za ci ji. Ne ki od njih ozna-
ča va ju isti ba zič ni kon cept sa dr ža va nja s tim da isto vre me no is ti ču i do dat ne zna čenj ske kom po nen te. 
Sto ga, mo že se do ne ti za klju čak o po sto ja nju ten den ci je pre ma ko joj srp ski je zik po ka zu je ve ću sen zi-
tiv nost pre ma zna čenj skim ni jan sa ma, a ko je se je zič ki re a li zu ju upo tre bom raz li či tih pred lo ško-pa de-
žnih kon struk ci ja. 

Raz li ke u kon cep tu a li za ci ji iz me đu en gle skog i srp skog ko je su uoče ne od no se se na upra vo su-
prot ne kon cep te (sa dr ža va nju se su prot sta vlja no še nje), a re zul tat su per spek ti vi za ci je raz li či tih aspe ka ta 
istog od no sa iz me đu dva en ti te ta. 
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ENGLISH PREPOSITION IN EXPRESSING METAPHORIC CONTAINMENT  
AND ITS TRANSLATION EQUIVALENTS IN SERBIAN

Summary

The subject of the research presented in this paper has been the English preposition in and its secondary sense, 
metaphoric containment, with corresponding subsenses developed from the primary sense, spatio-physical con-
tainment, as well as Serbian prepositions that are used as translation equivalents of this English preposition. The 
aim of the research has been to examine similarities and differences in the conceptualization of relations among 
entities referred to by the English preposition in on one hand, and a corresponding Serbian construction containing 
a preposition combined with a noun in an appropriate case, on the other. The corpus for this research has included 
the novel The Da Vinci Code by Dan Brown and its translation into Serbian. Thus, for every example containing 
the preposition in expressing the given sense, a translation equivalent from the Serbian translation has been ex-
cerpted, which has provided the base for the investigation of conceptualization. 
The examination of the corpus has confirmed the starting hypothesis according to which highly frequent use of 
the preposition u marks it as the primary Serbian translation equivalent of the English preposition in, which in-
dicates a high degree of similarity in conceptualization of relations among the given entities by speakers of the 
two languages. Besides the preposition u, a wider range of various translation equivalents has also been found in 
the corpus. Each of these prepositions has a specific meaning, but this does not necessarily imply a difference in 
conceptualization. Some of them denote the same basic concept – containment, simultaneously emphasizing addi-
tional and specific semantic components. However, there are examples that illustrate a difference in conceptualiza-
tion between English and Serbian referring to two completely opposite concepts, containment and bearing.   

                  Ana Halas
                  University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Serbia
             anahalas@gmail.com  
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VioLeta stoJičić

FUNKCIONALNA ANALIZA EKVIVALENTNIH KOLOKACIJA U 
SRPSKOENGLESKOM PREVODNOM UZORKU

U ra du pri ka zu je mo ana li zu ko lo ka ci ja u uzor ku srp skih knji žev nih tek sto va i nji ho vih pre vo da na en gle skom, 
ko ju smo za sno va li na mo de lu ana li ze tran zi tiv no sti u si stem sko-funk ci o nal noj gra ma ti ci (SFG), tj. ana li ze re-
če ni ce u nje noj ide a ci o noj funk ci ji. Ana li za je pod ra zu me va la iden ti fi ka ci ju ti po va pro ce sa kod ekvi va lent nih 
srp skih i en gle skih ko lo ka ci ja sa struk tu rom ime ni ca + gla gol i gla gol + ime ni ca ka ko bi smo od re di li da li me đu 
nji ma po sto ji od nos funk cij ske kon gru ent no sti. Od re đe ni broj ko lo ka ci ja je kon gru en tan u ti pu pro ce sa i ulo ga ma 
uče sni ka, od no sno u kon fi gu ra ci ji funk ci ja, a po štu ju ći na me ru da se pri pre vo đe nju na lek sič kom ni vou po stig ne 
ekvi va lent nost, ova kon gru ent nost mo že bi ti po ka za telj dva pre vod na ci lja, i to (a) da se u pre vo du ču va kon fi gu-
ra ci ja funk ci ja iz iz vor ni ka ra di oču va nja ori gi nal ne for mu la ci je (eng. ‘wor ding’) i (b) da se upo tre be ko lo ka ci je 
u je zi ku pre vo da ko je i struk tur no i sa dr žin ski od go va ra ju ko lo ka ci ja ma iz iz vor ni ka. S dru ge stra ne, u is pi ta nom 
uzor ku za be le ži li smo i pa ro ve ko lo ka ci ja u od no su funk cij ske ne kon gru ent no sti ko ja u jed nom slu ča ju po či va na 
raz li či to sti funk ci ja na po red nih ko lo ka ta, a u dru gom pro is ti če iz pre vod nih po me ra nja.

Ključ ne re či: ko lo ka ci ja, tran zi tiv nost, pro ces, funk cij ska kon gru ent nost, po me ra nja

1.  IDEACIONA FUNKCIJA REČENICE

U si stem sko-funk ci o nal noj gra ma ti ci, re če ni ca (eng. ‘cla u se’) je osnov na gra ma tič ka i zna čenj ska 
je di ni ca, te je na njoj te ži šte ana li ze si ste ma tran zi tiv no sti. Re če ni ca kao pred sta va (eng. ‘cla u se as re-
pre sen ta tion’) sa gle da va se iz per spek ti ve nje ne ide a ci o ne funk ci je (eng. ‘ide a ti o nal fun ction’), i to kao 
sred stvo od sli ka va nja ljud skog is ku stva, a si stem gra ma tič kog iz bo ra ko ji de lu je u ostva ri va nju ova kvog 
zna če nja re če ni ce je ste si stem tran zi tiv no sti. Struk tu ru re če ni ce po si ste mu tran zi tiv no sti či ne pro ces 
(eng. ‘Pro cess’), uče snik (eng. ‘Par ti ci pant’) i okol nost (eng. ‘Cir cum stan ce’). Ov de će mo ko ri sti ti srp-
ski ter min ‘re če ni ca’, jer je u slu ča ju funk ci o nal nog mo de la ana li ze ovaj ter min po go dan s ob zi rom na 
to da upu ću je i na poj mo ve pre di kat ska/ko mu ni ka tiv na re če ni ca i glav na/za vi sna re če ni ca, ko ji se svi 
pod ra zu me va ju pod Hal li dayevim ter mi nom ‘cla u se’. 

Pre ma Hal li dayu (1985: 101-131), ljud sko is ku stvo je sat ka no od rad nji, kao što su de la nje, zbi-
va nje, po na ša nje, biv stvo va nje, raz u me va nje, ko je su za stu plje ne u si ste mu je zi ka kao ti po vi pro ce sa, a 
is ka zu ju se kroz kon fi gu ra ci ju (1) sa mog pro ce sa, ko ji re a li zu je gla gol ska gru pa (eng. ‘ver bal gro up’), 
(2) uče sni ka, ko ji re a li zu je ime nič ka gru pa (eng. ‘no mi nal gro up’) i (3) okol no sti po ve za ne s pro ce som, 
ko je re a li zu je pri lo ška gru pa (eng. ‘adver bial gro up’) ili pred lo ška kon struk ci ja (eng. ‘pre po si ti o nal 
phra se’). Pro ce si se mo gu po de li ti na ma te ri jal ne (eng. ‘ma te rial’), men tal ne (eng. ‘men tal’), re la ci o-
ne (eng. ‘re la ti o nal’), bi he vi o ral ne (eng. ‘be ha vi o u ral’), ver bal ne (eng. ‘ver bal’) i eg zi sten ci jal ne (eng. 
‘exi sten ti al’), u za vi sno sti od to ga ka kva je pri ro da ozna če ne rad nje. Naj pre će mo pri me ri ma ilu stro va ti 
pro ce se ko ji ma će mo se ba vi ti u is pi ti va nju srp sko-en gle skog pre vod nog uzor ka. Ma te ri jal ni pro ce si 
pod ra zu me va ju de la nje fi zič ke ili ap strakt ne pri ro de, npr. run, pa int i gi ve i tr ča ti,sli ka ti i da ti, u ko ji ma 
Iz vr ši lac (eng. Ac tor) oba vlja rad nju ko jom mo že uti ca ti na dru gog uče sni ka u funk ci ji Ci lja ili Op se ga 
(eng. Goal/Ran ge):

He bridged a gap between rock and opera.
Izvršilac Proces: materijalan Opseg
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On je premostio razliku između roka i opere.
Izvršilac Proces: materijalan Opseg

 
Men tal ni pro ce si ob u hva ta ju rad nje per cep ci je, ose ća nja i mi šlje nja, ka kve su, re ci mo, one ozna-

če ne gla go li ma he ar, fe ar, be li e ve i u srp skom ču ti, stra ho va ti i ve ro va ti. Kroz ovaj tip pro ce sa ne go vo ri 
se o kon kret nom de la nju već o ono me što se ose ća ili spo zna je. Uče sni ci men tal nih pro ce sa su Ose ti lac 
(eng. ‘Sen ser’) i Po ja va (eng. ‘Phe no me non’):

I cannot comprehend your attitude.
Osetilac Proces: mentalan Pojava

Ja ne mogu da shvatim tvoje ponašanje.
Osetilac Proces: mentalan Pojava

Bi he vi o ral ni pro ce si su pro ce si po na ša nja/po stu pa nja, fi zi o lo škog i psi ho lo škog, ka kvi su di sa nje, sme-
ja nje, sne va nje, u ko ji ma je uče snik sve sno bi će sa ozna kom Po na ša lac (eng. ‘Be ha ver’):

The cat was purring.
Ponašalac Proces: bihevioralan

Mačka je prela.
Ponašalac Proces: bihevioralan

Pro ce si eg zi sten ci jal nog ti pa po ka zu ju da ne što po sto ji ili se od vi ja, i u nji ma je oba ve zan uče snik 
Po sto ja lac (eng. Exi stent):

A similar situation prevails in America.
Postojalac Proces: egzistencijalan (Okolnost: lokacija)

Slična situacija preovladava u Americi.
Postojalac Proces: egzistencijalan (Okolnost: lokacija)

Pre ana li ze pre vod nog uzor ka na po me nu će mo da ana li zu si ste ma tran zi tiv no sti po opi sa nom mo-
de lu usme ra va tip pro ce sa za stu pljen u re če ni ci. Ka ko smo se ov de usred sre di li na ko lo ka ci je, to zna či 
da se o ti pu pro ce sa su di na osno vu gla gol skog ko lo ka ta u is pi ta nim ko lo ka ci ja ma, od če ga za vi si od-
re đi va nje funk ci ja ime nič kog ko lo ka ta, što će mo pri ka za ti u da ljem tek stu. U ovom op štem uvo du još 
će mo ka za ti da pod ko lo ka ci jom pod ra zu me va mo sin tag mat ski spoj dve ju lek se ma, pro zir ne sa dr ži ne, u 
ko me su sa stav ne lek se me upo tre blje ne u do slov nom ili pre ne se nom zna če nju. Ova kav spoj obra zu je se 
pre ma mor fo sin tak sič kim prin ci pi ma jed nog je zi ka i nje go vom se man tič kom po ten ci ja lu, kao i pre ma 
zah te vi ma kon kret nog re če nič nog i va nje zič kog kon tek sta. Ono što bi u sve tlu pre vo đe nja mo glo bi ti 
zna čaj no u ve zi sa po re di vo šću ko lo ka ci ja dva ju je zi ka je ste da nji ho vo obra zo va nje ni je pro iz volj no, 
već je re gu li sa no sin tak sič kim pra vi li ma da tog je zi ka, kom po nen ta ma zna če nja i kom pa ti bil no šću lek-
se ma, te zah te vi ma kon kret nog kon tek sta i na me ra va ne po ru ke.

4.1. Tran zi tiv nost u pre vo dje nju

Po Hal li dayevim re či ma (1992: 15-25), pro ces pre vo đe nja je ste vo đe no stva ra nje zna če nja, či me 
je re če no da se pre vo di lac ru ko vo di zna če njem ostva re nim u iz vor ni ku, i iz te spre ge se mo že su di ti 
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o razno rod nim od no si ma iz vor ni ka i pre vo da. Ta ko đe su na op štem pla nu, po shva ta nji ma ko ja se za-
stu pa ju u SFG, ra zno vr sni od no si i iz me đu je zi ka iz vor ni ka i pre vo da, jer se zna če nje u jed nom je zi ku 
ostva ru je lek sič ko-gra ma tič kim iz bo rom ko ji si stem tog je zi ka nu di, ka kav je si stem tran zi tiv no sti, ko ji 
ne mo ra bi ti po du da ran sa iz bo rom u dru gom je zi ku. 

Ana li za pre vo da se iz u zet no ret ko spro vo di iz per spek ti ve si ste ma tran zi tiv no sti, ko ji se ostva ru je 
kroz pret hod no opi sa no struk tu ri sa nje re če ni ce. Je di no je Mat thi es sen (2001: 82-84) kon kret no uka zao 
na to da se upo re đi va njem tek sto va na dva je zi ka mo gu is pi ta ti raz li ke u kon fi gu ra ci ji re če ni ca iste sa dr-
ži ne, ko je su u su šti ni si stem ske. On je po ka zao da en gle ski pre vod bro šu re o Ga u di je voj cr kvi «La Sa-
gra da Fa mi lia» u Bar se lo ni na špan skom je zi ku sa dr ži ve ći broj re če ni ca sa eg zi sten ci jal nim pro ce si ma 
od ne mač kog pre vo da iste bro šu re, ka kva je sle de ća re če ni ca:

in the Cat he dral it self, the re is the Cha pel of San ta Lu cia, op po si te the Ar chde a con’s Pa la ce, 
which it self con ta ins a Ro ma ne sque gal lery with ar ches sup por ted by 12th and 13th cen tury co lumns. 

S dru ge stra ne, u ne mač kom pre vo du iste bro šu re znat no je ma nje eg zi sten ci jal nih re če ni ca, ka-
kve su re če ni ce sa iz ra zom es gibt ili gla go lom sich be fin den. Re če ni ce u ne mač kom pre vo du ko je su 
pre vod no srod ne (eng. ‘tran sla tion ag na te’, v. Mat thi es sen 2001) re če ni ca ma sa eg zi sten ci jal nim gla go-
li ma u en gle skom pre vo du je su one ko je sa dr že men tal ni pro ces per cep tiv nog ti pa. Pret hod no na ve de noj 
en gle skoj re če ni ci od go va ra sle de ća re če ni ca iz ne mač kog pre vo da:

in der Kat he dra le selbst kann man die Ka pel le San ta Lu cia (He i li ge Lu zie) be wun dern, ge genüber dem 
Pa last von l’Ar di a ca (Er zdi a kon). He u te noch kann man im Pa last des Er zbischofs eine ro ma nische 
Ga le rie mit Bo gen se hen, die auf Säulen des Xii. und Xi ii. Jh. ru hen.

Ova kvi pri me ri uka zu ju na to da u en gle skom i ne mač kom je zi ku re če ni ce sa od re đe nim ti pom 
pro ce sa ne ma ju iste vred no sti u si ste mi ma tih je zi ka ni ti iste dis kurs ne funk ci je u re gi stru da te vr ste 
tek sta.

2.  ANALIZA UZORKA

Uzo rak ko ji smo is pi ta li u ve zi sa funk cij skom kon gru en to šću kon fi gu ra ci ja ko je ostva ru ju ko lo-
ka ci je sa či nja va ju re če ni ce iz knji žev nih tek sto va na srp skom je zi ku i nji ho vih pre vo da na en gle skom, 
ko ji su na bro ja ni u Li te ra tu ri. Ko lo ka ci je smo sa gle da li kroz pret hod no opi sa ne kon fi gu ra ci je re če nič nih 
ele me na ta u re če ni ci kao pred sta vi, da kle u si ste mu tran zi tiv no sti. Uzo rak je ob u hva tio a) ko lo ka ci je 
sa gla go lom kao jed nim od ko lo ka ta, i to ko lo ka ci je sa struk tu rom ime ni ca + gla gol i gla gol + ime ni ca, 
iz iz vor ni ka i nji ho ve ekvi va len te iz pre vo da, i b) gla gol ske lek se me iz iz vor ni ka ko je su na en gle ski 
pre ve de ne ko lo ka ci ja ma. Is tra ži li smo u kom od no su sto je ko lo ka ci je iz iz vor ni ka i pre vo da u po gle du 
po du dar no sti u vr sti pro ce sa i kon fi gu ra ci ji funk ci ja, s tim što smo pret hod no usta no vi li da su is pi ta ne 
ko lo ka ci je ekvi va lent ne, jer ima ju po du dar nu sa dr ži nu. Što se funk ci o nal nog tu ma če nja ko lo ka ci ja ti če, 
utvr di li smo da me đu nji ma de lu ju dve vr ste od no sa, i to kon gru ent nost, ka da su tip pro ce sa i kon fi gu-
ra ci ja funk ci ja ostva re ni ko lo ka ci jom iz iz vor ni ka po du dar ni sa ti pom pro ce sa i kon fi gu ra ci jom ostva re-
nim ekvi va lent nom ko lo ka ci jom u pre vo du, i ne kon gru ent nost, ka da ta po du dar nost iz o sta je. Osim to ga, 
pri me ti li smo da je do šlo do po me ra nja u ran gu od ni že je di ni ce ka vi šoj i do pro me na u kon fi gu ra ci ji 
re če ni ce ka da je lek se ma iz iz vor ni ka pre ve de na ko lo ka ci jom, uz ostva ri va nje sa dr ži ne da te lek se me.

 
a. Funkcijska kongruentnost

Pod ter mi nom kon gru ent nost ov de pod ra zu me va mo po du dar nost u ti pu pro ce sa ko ji ostva ru je 
gla gol ski ko lo kat i u funk ci ji ko ju ostva ru je ime nič ki ko lo kat. Ko lo ka ci je ko je su funk cij ski kon gru-
ent ne ima ju isto vet nu struk tu ru, a na po red ni ko lo ka ti pri pa da ju is toj vr sti re či i ostva ru ju iste funk ci je 
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u is toj kon fi gu ra ci ji. Mno go broj ne su ko lo ka ci je sa struk tu rom ime ni ca + gla gol u ko ji ma gla gol ski ko-
lo kat ostva ru je ma te ri jal ni pro ces, a ime nič ki ko lo kat je u funk ci ji iz vr ši o ca, ka kvi su sle de ći pri me ri: 

 
−	 Pod njim je sva ki čas po sr tao konj ras kr va vlje nih ce va ni ca i upa lih bo ko va. 

The horse faltered at every step, his ribs fallen in, his shanks torn in blood. 

−	 A kad su tra dan osva nu dan, vo da je bi la već spla sla; ali je ple ter bio is pro va lji van, ko lje po ču pa no, 
gre de is kri vlje ne. 
 By dawn the following morning the water had receded, but the wattle was broken through, the 
piles torn up, and the beams knocked askew. 

Bi he vi o ral ni pro ces, kod ko jih ime nič ki ko lo kat ima ulo gu Po na ša o ca, ostva ren je u sle de ćim re-
če ni ca ma:

−	 Da ko ra ku ni šta ne za sme ta, na ru ke da za bo ra vi, da mu po gled lu ta pro stran stvi ma...  
To walk with nothing to hinder his steps, to let his eyes range over open spaces. 

Eg zi sten ci jal ni pro ce si, ko ji uka zu ju na po sto ja nje ne kog en ti te ta ili po ja ve, re a li zo va ni su kroz 
sle de će ko lo ka ci je, u ko ji ma ime ni ce ima ju ulo gu po sto ja o ca:

−	 Go spo đo Ka tić, spre ma se olu ja. 
 Mrs Katić, there’s a storm brewing.

  
−	 Javi se stid. Besmislenost ga prože, prvi put. 
 Shame welled up in him, and for the first time a sense of futility overwhelmed him.  

Kod ko lo ka ci ja sa struk tu rom gla gol + ime ni ca ra di se o spo je vi ma ko ji u sin tak sič kom smi slu sa-
dr že pre di kat i do pu nu pre di ka ta u vi du objek ta. U tom de lu uzor ka naj ve ći je broj gla go la ko ji re a li zu ju 
ma te ri ja lan pro ces, a upra vo obje kat ostva ru je ulo gu uče sni ka pro ce sa ko ji je tom rad njom uzro ko van ili 
tu rad nju tr pi, i to u ulo zi Ci lja, u sle de ćim pri me ri ma: 

−	 Ve ruj te, mno go je opa sni je, go spo da ru sa sta vlja ti od ra su tih re či reč nik o Ha za ri ma, ov de u ti hoj 
ku li, ne go ići u rat na Du nav, gde se već tu ku Austri jan ci i Tur ci, mno go je opa sni je če ka ti ne ku spo do bu 
ov de u Ca ri gra du ne go isu ka ti sa blju i ju ri ša ti, što vi, go spo da ru, bar le po ume te.  

Believe me, my lord, it is much more dangerous to compile a dictionary on the Khazars out of 
strewn words, here in this peaceful castle, than to go to war on the Danube, where the Austrians and 
the Turks are areas fighting it is much more dangerous to wait here in Constantinople for an apparition 
from your dreams than to unsheathe your saber and charge at the enemy – something, Sire, you do well.

−	 oko nje uvek je bi lo mi ri snog bi lja i ve tro vi te mi ri se ni su mo gli raz ve ja ti, ne go su ih pre no si li po put 
ći li ma s me sta na me sto. 

Aromatic plants always grew around it, and since the wind could not disperse the scents, they 
carried them like carpets from place to place.

 
U ovom de lu uzor ka za stu plje ni su i objek ti ko ji ma se od re đu je do men vr še nja rad nje, u ulo zi 

Op se ga, i ti ime nič ki ko lo ka ti pre ci zi ra ju gla gol ski ko lo kat op šti jeg zna če nja: 

−	 ne samo zbog svojih ideja u koje je verovao, i moralnih načela koja je zastupao.       
And not only because of the ideas in which he believed and the moral principles he championed.
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−	 i za sva ki lič ni na pad na pro tiv ni ka, za sva ko zlo i ne prav du uči nje ne u po li tič koj bor bi, za sva ku 
pri stra snost i ko ri snu ne i sti nu o pro tiv ni ci ma, imao je po kri će – op šte do bro i op šti cilj. 

For every personal attack on an opponent, every wrong and injustice committed in political 
battle, for every untruth he told about the opposition, he had an excuse – the general good, the common 
purpose. 

 Sle de ćim pri me rom ilu stro va će mo po du dar nost u men tal nom ti pu pro ce sa na ko lo ka ci ja ma či ji je 
ime nič ki ko lo kat u ulo zi Po ja ve:

−	 "imao je mno go že na", ka že jed na ver zi ja ove le gen de ob ja vlje na u Ve ne ci ji 1772. go di ne na srp-
skom je zi ku, "i že le ći da ima že ne svih ve ra, ne sa mo što se kla njao ra znim ido li ma ne go je zbog svo je 
sklo no sti pre ma že na ma i na lo žni ca ma hteo i sam da is po ve da raz ne ve re.” 

“He had many women”, says a version of this legend published in Venice in 1772 in the Serbian 
language, “and, wanting to have women of all faiths, he not only worshipped various idols, but out of 
affection for women and mistresses, also wanted to profess different faiths.”

b. Ekvivalentnost i funkcijska nekongruentnost
Kod po je di nih srp skih i en gle skih ko lo ka ci ja pri me ti li smo od nos funk cij ske ne kon gru ent no sti, 

jer je sa svim iz ve sno da se funk ci je zna čenj skih ekvi va le na ta kat kad ne po du da ra ju. Raz mo tri li smo ko-
lo ka ci je kod ko jih je oči gled na raz li ka u rek cij skim kon struk ci ja ma, i to ko lo ka ci je sa struk tu rom gla gol 
+ ime ni ca. U tom de lu uzor ka smo za be le ži li ne po du dar nost u funk ci o nal nom po gle du iz me đu srp skih 
ko lo ka ci ja sa gla go li ma ko ji zah te va ju ne pra vi obje kat i en gle skih ko lo ka ci ja kod ko jih je obje kat gla-
go la di rek tan. To zna či da ime ni ce u iz vor ni ku ili ni su u ulo zi uče sni ka pro ce sa, kao što su to ime ni ce u 
ko lo ka ci ja ma u pre vo du, već u funk ci ji okol no sti, ili se čak ra di o raz li ka ma u ti pu pro ce sa, što po ka zu ju 
sle de će re če ni ce:

−	 Vi de ći da opet ni je spa vao ne go kra tak čas i da vi še ne ma mir na sna ni pred zo ru, jek nu od ne moć na 
bi je sa, sa vi se i sta de da bi je gla vom o ze mlju. 

Seeing that once again he had not slept more than a few short minutes, that there was to be 
no more peace and rest even in the small hours, he cried out in a helpless rage, then pitched over and 
started to batter his head on the ground. 

U srp skoj re če ni ci, gla gol bi ti uDa ra ti re a li zu je bi he vi o ral ni pro ces. S ob zi rom na to da je ime ni ca 
u in stru men ta lu, sa pri lo škim zna če njem za na čin, nje na funk ci ja se mo že od re di ti kao funk ci ja Okol-
no sti sred stva, jer se uz po moć nje nog de no ta ta oba vlja rad nja. Gla gol u en gle skoj ko lo ka ci ji ostva ru je 
ma te ri ja lan pro ces, a en gle ska ime ni ca ima funk ci ju Ci lja, jer njen de no tat tr pi rad nju. 

−	 iz da le ka je iz gle da lo da Pet ku tin te ra za pre gu vra na ca, ali kad bi ki nuo od mi ri sa ne kog cve ta ili 
puc nuo bi čem, sa ko nja bi se raz le teo oblak cr ne mu he i vi de lo bi se da su belj ci.  

From afar, Petkutin looked as if he were driving a team of black horses, but when he sneezed from 
the scent of a flower or cracked his whip, a cloud of black flies would rise from the horses and one could 
see that they were white.   

Gla gol puc nu ti Pro iZ Ve sti kra tak, oštar ZVuk ostva ru je ma te ri jal ni pro ces, a ime ni ca bič je u ulo zi 
In stru men ta, uče sni ka ko ji u su šti ni rad nju ostva ru je. U pre vo du je pro ces crack Mo Ve so as to Ma ke a 
sHarP so unD ta ko đe ma te ri ja lan, ali je na ve de na ime ni ca u ulo zi Op se ga, jer upot pu nju je rad nju.

−	 za ti li čas na ši po se ko še jed nog od onih koc ka ra i ko pljem pro bo do še za spa log ko nja ni ka. 
in a flash our bays slew one of the dice players and rammed a spear into the sleeping horseman. 
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Srp ski gla gol pro bo sti ostva ru je ma te ri jal ni pro ces, a ime ni ca ko pljem u in stru men ta lu je Okol-
nost sred stva, uz po moć ko ga se rad nja vr ši. En gle ski gla gol ram PusH witH gre at For ce in to so Met Hing 
od no si se ta ko đe na ma te ri jal ni pro ces, ali je ime nič ki ko lo kat u ulo zi Ci lja, jer se nad njim vr ši rad nja, 
a ni je u funk ci ji Okol no sti.
 
−	 u vre me ka da je po sla nik te to vi ran, Ha za ri su u stva ri već ko ri sti li kao azbu ku za svoj je zik grč ka, 
je vrej ska ili arap ska pi sme na rav no prav no, ali ka da bi se ne ko od Ha za ra po kr stio ko ri stio bi sa mo jed-
nu od te tri azbu ke, onu či joj se ve ri po klo nio. 

At the time the envoy had been tattooed, the Khazars were already using Greek, Jewish, or Arabic 
letters interchangeably as an alphabet for their own language, but when a Khazar converted he would 
use only one of the three alphabets, that of the faith he had adopted.  

U iz vor ni ku, gla gol po klo ni ti se ima zna če nje Po što Va ti, pa se ra di o is po ve da nju ve re i sta vu ono-
ga o ko me se go vo ri pre ma toj ve ri. Zbog to ga bi smo mo gli tu ma či ti ovu rad nju kao men tal ni pro ces, 
a ime ni cu ve ra kao Po ja vu. U pre vo du je gla gol adopt ac cePt ma te ri ja lan pro ces ap strakt ne pri ro de, a 
ime ni ca fa ith je u ulo zi Ci lja.

c. Pre vod na po me ra nja
Po me ra nja o ko ji ma ov de go vo ri mo je su po me ra nja u ran gu, ko ji ma su ob u hva će ne lek se me iz 

iz vor ni ka i ko lo ka ci je kao nji ho vi pre vo di. Naj ve ći broj za be le že nih pre vod nih mo di fi ka ci ja u uzor ku 
je su po me ra nja od gla go la ka ko lo ka ci ja ma sa struk tu rom gla gol + ime ni ca. Ta kvi pri me ri uka zu ju na 
raz li ke u ro du iz me đu srp skog gla go la i gla gol skog ko lo ka ta en gle ske ko lo ka ci je, pa smo ta ko upo re di li 
ne pre la zne ili po vrat ne gla go le u iz vor ni ku s ekvi va lent nim ko lo ka ci ja ma ko je sa dr že pre la zne gla go le u 
pre vo du. Za pa zi li smo, pri tom, raz li ke u vr sta ma pro ce sa i ulo ga ma, jer en gle ske ko lo ka ci je uglav nom 
sa dr že gla go le za rad nje ma te ri jal nog ti pa i ime ni ce u ulo zi Op se ga. Raz li ke iz me đu lek se ma iz iz vor ni-
ka i od go va ra ju ćih ko lo ka ci ja iz pre vo da ne na la ze se nu žno u ti pu pro ce sa, već u kon fi gu ra ci ji uče sni ka, 
po što pre la zni gla go li zah te va ju ime ni ce u funk ci ji di rekt nog objek ta, i sa mim tim dva uče sni ka, što kod 
is pi ta nih lek se ma iz iz vor ni ka ni je slu čaj. Po me ra nja su ostva re na u sle de ćim pri me ri ma: 

−	 Če tvr te go di ne svo ga ve zi ro va nja po sr nu ve li ki ve zir Ju suf, i kao žr tva jed ne opa sne in tri ge pa de 
iz ne na da u ne mi lost. 

in the fourth year of his term as Grand Vizier yusuf, committed a political indiscretion and, falling 
victim to a dangerous intrigue, unexpectedly fell into disfavour. 

Srp ski gla gol po sr nu ti ima pre ne se no zna če nje, i ne od no si se na fi zič ko po sr ta nje, već na čin ko-
jim se uka lja ugled. Ovim gla go lom je ostva ren ma te ri jal ni pro ces ap strakt ne pri ro de. U pre vo du je kao 
ekvi va lent na ve de nom gla go lu upo tre blje na ko lo ka ci ja com mit an in di scre tion, ko ja ta ko đe re a li zu je 
ma te ri jal ni pro ces, ali s ob zi rom na to da je da ti gla gol pre la zan on mo ra bi ti do pu njen ime ni com, ko ja 
je u ulo zi Op se ga.
 
−	 Ži ka se u to vre me usu dio da mu po sta vi par pi ta nja u ve zi sa bu duć no šću. 

About this time Žika summoned up courage to put one or two questions to his son about the future. 

Gla gol usu di ti se osMe Li ti se, oD Va ži ti se u kon tek stu ka zu je da je su bje kat sku pio hra brost, što bi 
se mo glo tu ma či ti kao pro ces men tal nog ti pa. U en gle skoj re če ni ci rad nja je is ka za na pre la znim gla go-
lom uop šte nog zna če nja, ko ji ostva ru je ma te ri jal ni pro ces, uz do pu nu u ime ni ci co u ra ge, ko ja je u ulo zi 
Op se ga.
 
−	 ni ko la Pa šić za stre pe od ti ši ne u ko ju za ro ni idu ći ka go vor ni ci: de ce ni je je pro veo u skup šti ni, sto-
ti ne pu ta je sta jo za go vor ni com i kao opo zi ci o nar i kao mi ni star, ali ni ka da u ova kvoj ti ši ni.
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nikola Pašić felt a spasm of fear at the silence that met him as he walked toward the rostrum: 
though he’d spent decades in the Assembly, both as a member of the opposition and as government 
minister, and he had never known such silence. 

U obe re če ni ce se ra di o men tal nom pro ce su. U srp skoj re če ni ci ovaj pro ces je re a li zo van ne pre-
la znim gla go lom za stre pe ti Po če ti stra Ho Va ti, a u en gle skoj gla go lom feel ko ji je pre la zan,  i ko ji, kao 
sva ki men ta lan pro ces u en gle skom je zi ku, zah te va i ostva ri va nje ulo ge Po ja ve. Srp ski gla gol je po-
čet no-svr še nog vi da, a per fek ti za ci ja je po stig nu ta mor fo lo škim sred stvom, i to pre fik som za-. Ekvi va-
lent nost u tra ja nju rad nje u pre vo du je ostva re na lek sič kim sred stvi ma, i to upo tre bom ime ni ce spasm a 
suD Den strong Pain or un PLe a sant Fe e Ling, tj. kon fi gu ra ci jom men tal nog pro ce sa (feel) i po ja ve (spasm).

−	 Ma su di je va lu ta nja bi la su za klju če na, od že ne je do bio vi še ne go bi lo ko ra ni je, i sav kao pro li stao 
po žu rio je da ose dla ka mi lu i po hi ta na trag ka Ca ri gra du. 

Masudi’s peregrinations were at an end; he had received more from the woman than anyone 
ever before, and, as though he had sprouted leaves, he rushed to saddle his camel and hurry back to 
Constantinople. 

Kod ovog pri me ra uoči li smo po me ra nje od ne pre la znog gla go la ka ko lo ka ci ji s pre la znim gla-
go lom, ko ji ostva ru ju ma te ri ja lan pro ces, ali je u en gle skoj re če ni ci nu žno uve sti ime ni cu u ulo zi Ci lja. 
En gle skom ko lo ka ci jom, sa zna če njem Pro Du ce new Le a Ves oču va no je do slov no zna če nje gla go la pro-
li sta ti Pu sti ti List. 
U uzor ku smo pro na šli i pri me re u ko ji ma su gla go li iz iz vor ni ka pre ve de ni ko lo ka ci ja ma sa struk tu rom 
gla gol + pri log, ka ko po ka zu ju sle de će re če ni ce:

−	 Hi te ći i ne oba zi ru ći se pro ja ha kroz gu žvu, vre vu i kli ca nje. 
Glancing neither left nor right, he rode briskly through the milling, cheering throng.

−	 Letos bio jedini Srbin koji priželjkuje napad, kako se uzbudio kad je prekomandovan u odbranu 
Beograda. 

During the summer he’d been the only Serb who had secretly hoped for an attack, who had felt a 
thrill of excitement when he was transferred to the Belgrade Defense Force. 

U en gle skim re če ni ca ma pri log bli že od re đu je rad nju, ka ko bi se oču va la sa dr ži na gla go la iz 
srp skih re če ni ca . Tre nut nost rad nje pro ja ha ti ostva re na je mor fo lo škim sred stvom, i to pre fik som pro-, 
a u pre vo du, kod gla go la ri de, po stig nu ta je pri lo gom briskly [qu ickLy anD ener ge ti caLLy], ko ji ima 
funk ci ju Okol nost na či na. Oba gla go la ostva ru ju ma te ri ja lan pro ces. U dru gom pa ru re če ni ca, gla go li 
pri želj ki va ti i ho pe ostva ru ju men ta lan pro ces. Po red to ga, gla gol pri želj ki va ti uka zu je na pri kri ve nost 
rad nje, što je u pre vo du upra vo po stig nu to pri lo gom sec retly, ko ji ta ko đe ima funk ci ju Okol no sti na či na. 

−	 ona vi de se be kraj tog u stva ri još ne po zna tog mla di ća na ka le meg dan skoj klu pi, vi de se be ka ko 
bi ra re či ko je će re ći da mu ob ja sni za što ga je sve zva la, ali ta ko da mu sve le po ob ja sni, da ga za in te-
re su je, za in tri gi ra, za lu di, pa da on pr vi poč ne. 

She could just see herself on a park bench beside that still unknown young man feeling for the 
words to explain to him why she had so persistently summoned him here, striving to do it in such a 
pleasant way that she might engage his interest, prompt his curiosity, turn his head indeed, so he might 
take the first step.

  
Ovaj par re če ni ca ilu stru je po me ra nja od gla go la ko ji re a li zu je men ta lan pro ces, i to za in te re so-

va ti i za in tri gi ra ti, oba sa zna če njem Po Bu Di ti Za ni Ma nJe, ka ko lo ka ci ja ma s gla go li ma en ga ge ac ti Va te 
i prompt ca u se ko ji re a li zu ju ap strakt ne ma te ri jal ne pro ce se, udru že ni s ime ni ca ma in te rest i cu ri o sity 
u ulo zi Ci lja.
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3.  Zaključak

Tip pro ce sa u pret hod no ana li zi ra nim re če ni ca ma od re di li smo do no se ći se man tič ke su do ve, tj. 
na osno vu zna čenj skih kom po ne na ta gla gol skog ko lo ka ta u ko lo ka ci ja ma iz iz vor ni ka i pre vo da, što 
je da lje usme ra va lo i de fi ni sa nje funk ci je dru gog ko lo ka ta. Gra ma tič ka ana li za ove vr ste za stu plje na u 
SFG zna čaj na je u is pi ti va nju struk tu re i sa dr ži ne lek sič kih obra za ca, ka kvi su ko lo ka ci je, jer se njo me 
po tvr dju je stav da lek se me u ko lo ka ci ja ma kon kre ti zu ju svo je zna če nje i da se sa dr ži na lek sič kog spo ja 
tu ma či na osno vu in ter ak ci je udru že nih lek se ma. S tim u ve zi, tip pro ce sa uslo vljen je zna če njem ko je 
gla gol ski ko lo kat ostva ru je u kon kret noj ko lo ka ci ji. Ova kav se man tič ki ori jen ti sa ni pri stup gra ma ti ci 
re če ni ce mo gu će je pri me ni ti u ana li zi pre vo da, on da ka da se že li is pi ta ti ko jim sred stvi ma dva je zi ka 
ostva ru ju ide a ci o nu funk ci ju re če ni ce i ka kvim lek sič ko-gra ma tič kim iz bo ri ma ras po la žu nji ho vi si ste-
mi tran zi tiv no sti. U pre vod nom uzor ku se mo gu po re di ti re če ni ce iste sa dr ži ne, s osvr tom na ostva re ne 
kon fi gu ra ci je pro ce sa, uče sni ka i okol no sti. Ka da se ta kvim is pi ti va njem ob u hva te ko lo ka ci je, mo že se 
po ka za ti da su u ne kim slu ča je vi ma lek sič ki obra sci dva ju je zi ka po du dar ni, pa kod ko lo ka ci ja ime ni ca 
+ gla gol i gla gol + ime ni ca i u iz vor ni ku i pre vo du gla gol ostva ru je isto ve tan pro ces, a ime ni ca isto-
vet nu ulo gu uče sni ka, u slu ča ju funk cij ski kon gru ent nih ko lo ka ci ja. Iz funk ci o nal ne per spek ti ve, mo gli 
bi smo ka za ti da po du dar nost iz me đu zna če nja gla gol skih ko lo ka ta ko lo ka ci je iz iz vor ni ka i pre vo da i 
po du dar nost u vr sti pro ce sa ko ji se nji ma ostva ru je je ste se man tič ki sud, i upu ću je na za klju čak da su te 
ko lo ka ci je i ekvi va lent ne. 

U sve tlu stva ra nja do sled nog pre vo da, funk cij ska kon gru ent nost mo že bi ti po ka za telj dve ju te-
n den ci ja, i to da se u pre vo du pra ti struk tu ra re če ni ce iz iz vor ni ka, i da se oču va ju iz vor ne funk ci je 
ko lo ka ta, ko je su, u su šti ni, pre ra spo de lje ne na osno vu zna če nja lek se ma. Što se pr ve do sled no sti ti če, 
struk tu ra re če ni ce mo gla bi se do ve sti u ve zi su si stem sko-funk ci o nal nim poj mom for mu la ci je (eng. 
‘wor ding’), pod ko jim se ne pod ra zu me va sa mo zbir re či u re če ni ci, već i na čin na ko ji su one ras po re-
đe ne u re če ni ci kao pred sta vi, uz iz bor kon fi gu ra ci je iz si ste ma tran zi tiv no sti. Dru go, isto vet nost funk-
ci ja ko lo ka ta srp ske i en gle ske ko lo ka ci je pod ra zu me va u ve li kom de lu uzor ka i isto vet nost zna če nja 
ko lo ka ta, jer su nji ho ve funk ci je u re če ni ci kao pred sta vi jed na ke ako su i nji ho va zna če nja jed na ka, 
s ob zi rom na to da se o funk ci ja ma su di is klju či vo na osno vu zna če nja, a ne sa mo po zi ci ja u re če ni ci.

On da ka da ekvi va lent ne ko lo ka ci je ni su funk cij ski kon gru ent ne, ra di se o to me da si stem je zi ka 
pre vo da ne nu di iz bor ko jim bi se sa dr ži na ko lo ka ci je iz vor ni ka ostva ri la uz upo tre bu iste kon fi gu ra ci-
je funk ci ja, pa ko lo ka ci ja u pre vo du sa dr ži gla gol ko ji ne ostva ru je isti tip pro ce sa kao gla gol iz vor ne 
ko lo ka ci je ili ne re a li zu je istu kon fi gu ra ci ju funk ci ja kao ko lo ka ci ja u iz vor ni ku. Pri is pi ti va nju mo di-
fi ka ci ja u pre vo du, ka kva su po me ra nja od lek se ma ka ko lo ka ci ja ma, po ka za lo se da su se u en gle skim 
ko lo ka ci ja ma ostva ri le do dat ne funk ci je. U tom po gle du, ime ni ca u ulo zi Op se ga upot pu ni la je gla gol 
op šteg zna če nja, na pri mer po sr nu ti → com mit an in di scre tion. Ka tkad je srp ski gla gol, bi lo zbog svog 
vi da ili zna čenj ske kom po nen te, zah te vao da se u en gle skom je zi ku do dat no obez be di ele ment okol no-
sti, re ci mo u pri me ri ma pro ja ha ti → ri de briskly, u ko me pri log kao Okol nost na či na po ka zu je svr še nost 
rad nje. Po me ra nja od lek se me ka ko lo ka ci ji mo gu pro i za ći iz po tre be (a) da se po štu je lek sič ko-se man-
tič ki po ten ci jal je zi ka na ko ji se pre vo di i (b) da se u pre vo du do sled no pre ne su svi ele men ti zna če nja 
da te lek se me.  
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Summary

The paper presents a lexico-grammatical analysis of collocations in Serbian to English translation sample of liter-
ary texts, based on Systemic-Functional Grammar (SFG). The analysis involves the identification of functional 
roles of collocates in noun + verb and verb + noun collocations in the source and target text (ST, TT) to determine 
the functional (in)congruence between the equivalent collocations examined. The congruence may be a manifes-
tation of two translation objectives: (a) to preserve the ST configuration the TT for the sake of original wording 
and (b) to employ target language collocations translationally equivalent and structurally congruent with the cor-
responding ST collocation. The absence of functional congruence has been related to differences in the types of 
processes referred to by the verb in both ST and TT collocations, dissimilarity between configurations and shifts 
in translation.
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ana Marić

SEMANTIČKA SADRŽINA GLAGOLSKIH PREFIKSA  
U SLOVAČKOM I SRPSKOM JEZIKU1

U ra du se go vo ri o su šti ni pre fik sal ne mor fe me u dva bli ska slo ven ska je zi ka – u slo vač kom i srp skom je zi ku. Kao 
ne sa mo stal na mor fe ma ko ja ne ma svo je in va ri jant no zna če nje, pre fiks za u zi ma zna čaj no me stu u tvor bi gla go la. Cilj 
ra da je da uka že na se man tič ku sa dr ži nu gla gol skih pre fik sa u dva pa ra lel na je zič ka si ste ma. Spa ja njem sa gla go lom 
pre fiks u pr vom re du po se du je gra ma tič ko zna če nje – uti če na pro me nu vi da. Po red vid skog zna če nja pre fik si ima ju 
ve lik broj lek sič kih zna če nja ko ja se mo gu po sma tra ti  u okvi ru lo ka li za ci je, tem po ral no sti i mo da li te ta gla gol ske 
rad nje. Kom pa ra tiv na me to da is tra ži va nja se man tič ke sa dr ži ne gla gol skih pre fik sa u dva ge net ski srod na je zi ka omo-
gu ća va da se bli že od re de slič no sti i raz li ke u mor fo lo škim si ste mi ma. Kao po sle di ca kon ta ka ta u slo vač kom  je zi ku 
če sto do la zi do in ter fe ren ci je u upo tre bi od re đe nih pre fik sa ka rak te ri stič nih za si stem srp skog je zi ka.

Ključ ne re či: gla go li, pre fik sal ne mor fe me, se man ti ka, gla gol ski vid – lek sič ka zna če nja, slo vač ki – srp ski je zik

Slo vač ki i srp ski je zik vo de za jed nič ko po re klo ali pri pa da ju raz li či tim gru pa ma slo ven skih je zi-
ka – slo vač ki je za pad no slo ven ski, a srp ski ju žno slo ven ski je zik. Cilj ra da je da se kom pa ra tiv nom ana-
li zom se man ti ke gla gol skih pre fik sa u dva bli ska je zi ka uka že na slič no sti i raz li ke u struk tu ri nji ho vih 
mor fo lo ških si ste ma.

Pre fik si u oba je zi ka sto je is pred osnov ne re či a nji ho va ve za je slo bod ni ja u od no su na su fik se. 
Po po re klu se naj če šće ja vlja ju kao sa mo stal ne re či – pred lo zi a ne ki od njih i kao pri lo zi. Po du dar nost 
iz me đu pre fik sa i pred lo ga je sa mo pri vid na. Pre fik si i da nas ču va ju ob lik pred lo ga ali sa funk ci o nal nog 
gle di šta to ni su re či već for man ti. Pre ma I. Klaj nu pri su stvo istog pred lo ga uz pre fik sal ni gla gol do ka-
zu je, da pre fiks ni je pred log, jer ista reč, sa istim zna če njem, ne mo že da se ja vlja i is pred i iza gla go la 
(iz ba ci ti iz, upa sti u...). (Klajn 2002: 177-178). U slo vač kom je zi ku pre fik si vy-, roz-, vz- ne ma ju od-
go va ra ju ću pa ra le lu me đu pred lo zi ma a u srp skom je zi ku opet  pro-, pre- i raz-/ras- (Marićová 2008: 
22). Mno gi lin gvi sti sma tra ju da se tre ba oslo bo di ti sta rih shva ta nja i kon sta to va ti, da se mno gi pre fik si 
for mal no po kla pa ju sa pred lo zi ma ali se tu ra di o dva raz li či ta poj ma

Pre fik si ili pre fik sal ne mor fe me su ne sa mo stal ne mor fe me ko je sto je is pred ko re na i uti ču na 
pro me nu zna če nja re či, a za jed no sa su fik si ma, in fik si ma i na stav ci ma za ob li ke pred sta vlja ju ve za ne 
mor fe me, po što zna če nje sti ču sa mo sa svo jim tvor be nim ili gra ma tič kim osno va ma. Uti ču na pro me nu 
zna če nja gla go la sa ko jim se spa ja ju, uno se ći u slo že ni cu zna če nje ko je bi ima li kao pred lo zi (Sta noj čić 
et al. 1989). 

Uz sva ku vr stu re či po sto ji ka rak te ri stič ni si stem pre fik sa ka ko u slo vač kom, ta ko i u srp skom je zi-
ku. Pred met ovog ra da su gla gol ski pre fik si. Naj ka rak te ri stič ni ji i naj ti pič ni ji na čin gra đe nja kod gla go la je 
gra đe nje pu tem pre fik sa. Pre fiks je de ri va ci o na mor fe ma, ko ja sto ji is pred osno ve. Is pred gla go la je naj če-
šće je dan pre fiks, ali mo gu da se ja ve i dva ili tri. In ven tar gla gol skih pre fik sa je ogra ni čen, ali je gra đe nje 
pre fik si ma vr lo pro duk tiv no. U slo vač kom je zi ku su naj pro duk tiv ni ji gla gol ski pre fik si: do-, na-, nad-, o-/
ob-, od-, po-, pod-, pre-, pri-, roz-, s-/z-/zo, u-, v-/vo-, vz-, vy-, za- a u srp skom: do-, na-, nad-, o-/ob-, od-, 
po-, pre-/pro-, pri-, raz-, s-/sa-, u-, uz-, iz-, za-  i od re đen broj alo mor fa (Marićová 2008: 25). 

Osnov na raz li ka iz me đu pre fik sal nih mor fe ma u ova dva je zi ka je u okvi ru tvor be re či. Dok su u 
slo vač kom je zi ku re či gra đe ne pu tem pre fik sa iz ve de ne, u srp skom je zi ku su to slo že ne re či, ne za vi sno 
od vr ste re či (Ho recký 1959; Sta noj čić et al.1989).

1  Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i 
srednjoj Evropi (broj 178017) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
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1.  FUNKCIJE GLAGOLSKIH PREFIKSA

Pre ma J. Fur di ku gla gol ski pre fik si vr še tri osnov ne funk ci je:
- Či sto vid ska funk ci ja. Pre fiks uti če na pro me nu gla gol skog vi da – od ne svr še nog se do bi ja svr še ni gla-
gol u slo vač kom je zi ku: písať – napísať, isto va ži i za srp ski je zik: pi sa ti – na pi sa ti...
- Lek sič ko-per fek ti za ci o na funk ci ja. Pa ra lel no sa pro me nom vi da vr ši se i lek sič ka mo di fi ka ci ja zna-
če nja gla go la (tok ili na čin gla gol ske rad nje) u slo vač kom je zi ku: písať – dopísať, odpísať, vypísať, 
rozpísať, spísať... a u srp skom je zi ku je: pi sa ti – do pi sa ti, ot pi sa ti, is pi sa ti, ras pi sa ti, po pi sa ti...
- Lek sič ka funk ci ja. Od svr še nih gla go la se mo gu gra di ti gla go li do da va njem (dru gog) pre fik sa, pri če-
mu se me nja sa mo lek sič ko zna če nje: sko čiť – pre sko čiť, vysko čiť, zo sko čiť, na sko čiť... u slo vač kom a 
isto va ži i za srp ski je zik: sko či ti – pre sko či ti, po sko či ti, do sko či ti, is ko či ti, na sko či ti... (Furdík 2004: 44)

Ve ći na pre fik sa je po li funk ci o nal na, mo že da ima dve ili tri funk ci je, pri če mu je ne kad vr lo te ško 
od re di ti funk ci ju. 

2.  ČISTO VIDSKA FUNKCIJA PREFIKSA 

Pre fiks je u slo vač kom je zi ku for mal ni znak svr še nog vi da. Ima iz ra zi tu per fek ti za ci o nu funk ci ju 
na lek sič ko-gra ma tič kom ni vou. I u slo vač kom i u srp skom je zi ku pre fiks je no si lac gla gol skog vi da, 
što ide u pri log nje go ve gra ma tič ke funk ci je. Spa ja nje pre fik sa sa gla go lom ne do vo di do pro me ne gra-
ma tič ke ka te go ri je, od no sno – pre fik sal ni gla gol ne pre la zi okvir gla go la. Ka da pre fiks ne me nja gla gol 
sa ko jim se spa ja i ne uti če na nje go vu se man tič ku pro me nu, iz u zev što me nja vid go vo ri se o či sto vid-
skom ili čak o pra znom pre fik su. Či sto vid ski pre fiks sa mo pro ši ru je gla gol za do da ti pra zni pre fiks i 
per fek ti zi ra ga (Pe ci ar 1968). Od no sno, ova kav pre fiks ne uti če na pro me nu lek sič kog zna če nja gla go la 
već na pro me nu vi da, me nja ju ći ne svr še ni gla gol u svr še ni (písať – napísať, pi e cť – upi e cť, šiť – ušiť, ro-
biť – uro biť...). A po što se vid svr sta va me đu gra ma tič ke ka te go ri je, on da i či sto vid ski pre fik si do bi ja ju 
gra ma tič ko zna če nje. To su mor fe me sa gra ma tič kim zna če njem, po što im je lek sič ki sa dr žaj osla bljen 
(Ru žič ka 1963: 3-4). Či sto vid ski pre fiks je onaj ko ji ozna ča va pri rod nu po sle di cu rad nje osnov nog gla-
go la u gla gol skim pa ro vi ma. Tu pre fiks ima osnov nu funk ci ju vid skog po ka za te lja i ne uti če ni na ka kvu 
lek sič ku pro me nu osnov nog gla go la. Kod se man tič ke ana li ze pre fik sal nog gla go la či sto vid ski pre fiks je 
sa mo no si lac svr še no sti sa nul tim lek sič kim zna če njem (Sekaninová 1972: 195). Slo vač ki lin gvi sti za či-
sto vid ske pre fik se sma tra ju: s-, z-, za- za tim  na-, vy-, po-, u-, o- i vr lo ret ko pre-, roz-, v-, vz- (schudnúť, 
zni čiť, zo slabnúť, za blo ko vať, za vo lať, na zbi e rať, napísať, na u čiť sa, vydez in fi ko vať, po pro siť, po ži a dať, 
pochváliť, uro biť, ušiť, uva riť, očer ve ni eť, oso liť, opýtať sa...; prečítať, ro zdr viť, vzbúriť sa...). Pre fik si 
sa naj mi ni mal ni jim ste pe nom kon kret no sti, sa naj op šti jim zna če njem ili ap strakt ni zna če njem sma tra ju 
se či sto vid skim pre fik si ma (Morfológia 1966: 414).

U srp skom je zi ku se ta ko đe ja vlja po jam či sto vid skog pre fik sa. Po I. Gric kat to su gra ma tič ki 
pre fik si. Za do kaz či ste gra ma tič ke per fek ti za ci je ona uzi ma ne mo guć nost gra đe nja se kun dar nog im per-
fek tiv nog ob li ka ili tre ćeg čla na, npr. pi sa ti – na pi sa ti, ali ne i na pi si va ti. Kod či sto vid skih pa ro va je 
pri sut na naj či sti ja upo tre ba vid ske kon cep ci je. Či sto ko re la ti van od nos je pri su tan kod pa ro va sa pre fik-
si ma na-, is-, za-, o-: kva si ti – na kva si ti, oštri ti – na o štri ti, pi sa ti – na pi sa ti, uči ti – na u či ti; pri ča ti – is-
pri ča ti, le či ti – iz le či ti; be le ži ti – za be le ži ti, kla ti – za kla ti, rđa ti – zar đa ti; že ni ti se – ože ni ti se, pso va ti 
– opso va ti, osta ri ti, oglad ne ti... Pre ma I. Gric kat pre fik si tek na kra ju svo ga raz vit ka sti ču zna če nje či ste 
per fek ti za ci je, ka da pre fik si pot pu no gu be pr vo bit na zna če nja. Ta kvi pre fik si – kao gra ma tič ki či ni o ci 
či ne srp ski je zik ar ha ič nim (Gric kat 1957 – 1958: 65- 128).

Ivan Klajn ne po zna je ter min či sto vid skog pre fik sa, po nje mu se ra di o pre fik si ma sa is klju či vo 
per fek ti za ci o nom funk ci jom, npr. – za-, iz-/is-, za tim na-, o-, od-/ot-, po-, pro-, s(a)-, u-, na pr.: za pam-
ti ti,  za ka sni ti, za bra ni ti, za kla ti, zar đa ti, za i na ti ti se...; iz vr ši ti, iz gu bi ti, iz ra ču na ti, is pr lja ti, is pri ča-
ti, iz gri sti, is pe ći... Pre fiks iz- se obič no spa ja sa re či ma stra nog po re kla: is te sti ra ti, is pro gra mi ra ti, 
is fi nan si ra ti, iz ma ni pu li sa ti, iz mal tre ti ra ti, is kal ku li sa ti... Is klju či vo per fek ti za ci o no zna če nje je i kod 
gla go la: na kva si ti, na u či ti, na o štri ti, na pu ni ti, na mr šti ti se, na je ži ti se, na zep sti...; otro va ti, osu di ti, opa-
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ra ti, ozep sti...; ot pe va ti, od slu ži ti, ot ku ca ti...; po pi ti, po je sti, po ko si ti, po ku pi ti, po ki snu ti...; pre su di ti, 
pre va ri ti, pre pla ši ti..., pro su ti, pro bu di ti, pro ši ri ti...; sa slu ša ti, sa ču va ti, svr ši ti, sa kri ti, sku va ti, sla ga ti, 
smra či ti se...; ura di ti, upla ši ti, umi ri ti, ugo sti ti, upa li ti, ume si ti, upe ca ti... A po nje mu  za M. Ste va no-
vi ća su to gla go li ko ji ozna ča va ju iz vr še nje rad nje a za S. Ba bić i gla go li  sa zna če njem po sti za nja ci lja 
(Klajn 2002: 239-300).

U su šti ni u oba je zi ka pre o vla da va mi šlje nje da opo zi ci ja me đu gla gol skim pa ro vi ma ni je či sto 
gra ma tič ka zbog od re đe ne lek sič ke raz li ke. Če sto oko li na uti če na zna če nje pre fik sa. A na ve de ni pre fik si 
su slič no kao i osta li pre fik si no si o ci na či na gla gol ske rad nje sa re zul ta tiv nim zna če njem.

3.  LEKSIČKOPERFEKTIZACIONA FUNKCIJA PREFIKSA 

Svi gla go li u slo ven skim je zi ci ma su vid ski od re đe ni (Janočková 2004: 65). Pre fiks je naj če šće 
no si lac gla gol skog vi da i for mal ni znak svr še nog vi da. Pre ma M. Do ku li lu pre fiks je u pr vom re du no si-
lac per fek ti za ci je a za tim uti če i na pro me nu lek sič kog zna če nja gla go la mo di fi ku ju ći na od re đe ni na čin 
gla gol sku rad nju, na gla ša va ju ći od re đen kon kre tan mo me nat u okvi ru me sta, prav ca, vre me na, fa ze, 
me re (Do ku lil 1962).

Na su prot gla gol skom vi du kod pre fik sal nih gla go la se ja vlja i na čin gla gol ske rad nje kao se man-
tič ka funk ci ja. Pre fik si na ne ki na čin mo di fi ku ju zna če nje osnov nog gla go la u smi slu nji ho vog pri lo škog 
zna če nja po ten ci ra ju ći oso bi nu ko ja ogra ni ča va zna če nje vr še nja rad nje. Na čin i vr sta pro ti ca nja gla gol-
ske rad nje se u slo vač kom je zi ku iz ra ža va na či nom re a li za ci je gla gol ske rad nje  a u srp skom je zi ku gla-
gol skim li kom. Gla gol ski lik kao lek sič ka ka te go ri ja pod ra zu me va objek tiv ne oso bi ne ko je pro iz i la ze 
iz pri ro de gla gol ske rad nje kao se man tič kih kom po nen ti (tra ja nje, po na vlja nje...). U okvi ru gla gol skog 
li ka su pre ma M. Ste va no vi ću pri sut ne se man tič ke lek se me: du ži na tra ja nja rad nje, po na vlja nje rad-
nje, de mi nu tiv nost, pe jo ra tiv na zna če nja... (Ste va no vić 1981). Gla gol ska rad nja pre fik sal nih gla go la se 
re a li zu je kroz pro stor, vre me i na čin, od no sno u okvi ru se ma lo ka li za ci je, tem po ral no sti i mo da li te ta 
(Sekaninová 1980).

3.1.  Lo ka li za ci ja gla gol ske rad nje 

Pod lo ka li za ci jom gla gol ske rad nje se pod ra zu me va me sto vr še nja gla gol ske rad nje ili nje no usme-
ra va nje u pro sto ru. Su šti na je u kon tak tu sa objek tom unu tar ili na po vr ši ni, ili po zi ci ja rad nje u od no su na 
obje kat. Ova mo spa da ju gla go li kre ta nja i gla go li ko ji ozna ča va ju bi lo ka kav po kret za jed no sa pre fik si ma 
sa zna če njem me sta vr še nja rad nje  ko ji se na do ve zu ju na zna če nje pred lo ga za me sto. Uz ta kav pre fik sal ni 
gla gol je če sto u kom bi na ci ji i for mal no iden ti čan pred log (Marićová 2008). Naj če šća zna če nja u okvi ru 
lo ka li za ci je su da ta u ta be li (br. 1) a pri me ri za ilu stra ci ju se na la ze ne po sred no is pod nje. 

Tabela br.1
                                      Lokalizacija                                                            slov.                          srp.
 1. Usmeravanje radnje ka postizanju cilja do                              do
 2. Usmeravanje radnje na nešto ili smeštanje na nečem na                              na 
 3. Usmeravanje radnje oko nečega o/ob                  o/ob/oba/op  
 4. Usmeravanje radnje na dole  o                                o

 s/z/zo                   s/sa/z
 5. Udaljavanje od nečega, oduzimanje i anuliranje osnovnog značenja od/odo                 ot/od/oda

 6. Usmeravanje radnje ili smeštanje ispod nečega pod                    pot/pod/poda
 7. Usmeravanje radnje s jedne strane na drugu, pored nečega ili kroz 

nešto
pre                          pre/pro
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                                      Lokalizacija                                                            slov.                          srp.
 8. Usmeravanje radnje ka nečemu, spajanje sa nečim ili pričvršćivanje 

na nešto
pri                                pri

 9. Usmeravanje radnje sa jednog mesta na različite strane roz                         raz/ras/ra
10. Usmeravanje radnje sa raznih strana na jedno mesto s/z/zo                    s/sa/z
11. Usmeravanje radnje unutar nečega v/vo                              u
12. Usmeravanje radnje prema gore vz; vy                 uz/us; iz/is
13. Usmeravanje radnje iz nečega, iz neke celine, odvajanje dela ili 

određen pokret napolje
vy                                  iz/is

Primeri: 
 1. dobehnúť, doletieť, doniesť, dohnať, dovaliť, dopraviť...  – dotrčati, doleteti, došetati, doneti, 
doterati, dopremiti, doputovati...; dohnať sa, doplaziť sa... – dokotrljati se, dogurati se...
 2. naletieť, nalepiť, namotať, napísať, natrieť, nakvapkať... – natrčati, nagaziti, nalepiti, našiti, 
nacrtati, nakapati...
 3. okopať, oblámať, ostrihať, objať, obšiť... – obgrliti, oblepiti, obzidati, ograditi, oploviti, okružiti... 
 4. opadať, ovesiť, opustiť... – obesiti, okačiti, opasti... ili spadnúť, spíliť, skotúľať sa, zísť, zniesť, 
zrúcať... – sići, skotrljati se, sjahati, svući, zguliti...
 5. odcestovať, odletieť, odniesť, odlomiť, odobrať, odmraziť, odpečatiť... – otići, otputovati, oduvati, 
odneti, oterati, odlepiti, otpiti, otpakovati, odlediti...   
 6. podbehnúť, podložiť, podpísať, podšiť, podmurovať... – podmetnuti, podvući, potpisati, podvezati...
 7. prebehnúť, preskočiť, preosiať, prepichnúť, preložiť, prevrhnúť... – pretrčati, preskočiti, proći, 
procediti, probušiti, presaditi, prevrnuti...
 8. pribehnúť, prísť, prilepiť, prišiť, priviazať... – prići, priskočiti, pričvrstiti, prikucati, prišiti, 
prilepiti...
 9. rozutekať sa, rozniesť, rozmotať, rozhrabať; rozpísať, rozsadiť, rozvešať... – razići se, raširiti, 
razbaciti, razmazati, razgrnuti; raspisati, rasaditi...
 10. zísť sa, zoskupiť sa, spliesť, zlepiť, zošiť, zviazať... – skopčati, svezati, sakupiti se, sastati se, 
združiti se... 
 11. vbehnúť,vojsť, vložiť, vlámať sa, vhĺbiť sa... – ući, uneti, ubaciti, upiti, upisati, utonuti...  
 12. vzlietnuť, vzpriamiť sa, vzburiť sa... – uspentrati se, uzjahati, uzdahnuti...; vyskočiť, vyšplhať sa, 
vyložiť... – ispentrati se, izvući, izneti... 
 13. vybehnúť, vyliať, vyhnať, vybaliť, vyrezať, vykopať,vyduť sa... – iskočiti, izneti, izvući, izbaciti, 
iskopati, iskriviti se...

3.2. Temporalnost glagolske radnje 

Pod tem po ral no šću gla gol ske rad nje se pod ra zu me va tok rad nje u okvi ru vre men skog pe ri o da. 
Od re đe ni pre fik si za jed no sa gla go li ma po se du ju vre men sko zna če nje iz ra že no kroz raz li či te fa ze, kao 
npr.: po če tak, tra ja nje, za vr še tak rad nje ili od re đe no vre men sko ogra ni če nje. U od no su na lo ka li za ci ju u 
okvi ru tem po ral no sti je ma nji broj zna če nja sa ve ćim bro jem pre fik sa. I ov de se zna če nja da ju u te be li 
(br. 2) a pri me ri ne po sred no is pod nje.

Tabela br. 2
                            Temporalnost                                                                     slov.                            srp.
 1. Perfektivnost ili završetak radnje

 a/ Završetak poslednje faze glagolske radnje do-                                  do-



SEMANTIČKA SADRŽINA GLAGOLSKIH PREFIKSA U SLOVAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

205

 b/ Postizanje cilja, perfektivnosti, unutrašnjeg limita ili finitivno 
značenje

na-                                  na-
o-/ob-/                          o-/ob-
----                                 pod-
pri-                                pri-
s-/z-                              s-/z-
vy-                                iz-/is/

 c/ Prestanak radnje do-                               -----
od-                               od-/ot-/

 d/ Prosta perfektivnost na-                                 na-
u-                                    u-
vz-                              uz-/us-/

 2. Početak glagolske radnje pod-                        pod-
roz-                      raz-/ras-/
s-/z-/                        -----
vz-                         uz-/us-/
vy-                           -----
za-                             za-                                                                   

 3. Anuliranje rezultata prethodne radnje roz-                      raz-/ras-/
od-                        od-/ot-/

 
Primeri: 
 1. a/ dočítať, dopísať, dovariť... – dočitati, dopisati, dogoreti...  b/ namiešať, najesť sa, naplniť, 
narásť... – namotati, najesti se, napuniti, napraviti...; oblicť, oprať, ochorieť, okotiť sa... – obuti, 
oženiti se, omekšati, oteliti se...; podmiriti, podsetiti...; prichystať, prijať, prikryť... – prikupiti, prisiliti, 
priviknuti se...; schudnúť, skyslieť sa, zožrať, zmobilizovať... – skvasiti, sažvakati, smrznuti, zgaziti...; 
vybudovať, vykopať, vyplakať sa... – izmisliti, išarati, iskriviti...  c/ dobolieť, dogazdovať, doštudovať...; 
odpracovať, odkvitnúť, odzvoniť... – odraditi, odspavati, odštampati, otkucati...  d/ nakŕmiť, naučiť (sa), 
naplniť... – nahraniti, naučiti, napuniti...; ukradnúť, ušiť, uvariť... – ubiti, uhapsiti, umreti...; vzpriamiť 
sa, vzkriesiť... – uspraviti se, uskrsnuti...
 2. podkúriť, podpáliť... – podstači, potpaliti, potpiriti...; rozplakať sa, rozhnevať sa, rozkričať sa... – 
razljutiti se, rasplakati se, razigrati se... (u oba jezika se javljaju kao povratni glagoli); skríknuť, spišťať, 
zrevať, zježiť sa...; vzbĺknuť, vzplanúť... – ustumarati se, uzbuniti se, uzdrhtati...; vykročiť, vydať sa, 
vyplávať...; zakričať, zahľadieť sa, zasmiať sa... – zaboleti, zalajati, zatreperiti, zagristi...
 3. rozbaliť, rozopnúť, rozviazať... – raspakovati, raskopčati, razvezati...; odbaliť, odmraziť, 
odpečatiť... – otpakovati, odlediti, otpečatiti...

3.3. Modalitet glagolske radnje

Pod mo da li te tom gla gol ske rad nje se pod ra zu me va na čin pro ti ca nja rad nje u vi du ra znih mo di-
fi ka ci ja, gra da ci ja, in ten zi te ta i for mi. Ova zna če nja su u te snoj ve zi sa vre me nom i mo gu se ja vi ti u 
okvi ru obe se me (tem po ral nost – mo da li tet). Naj če šća zna če nja u slo vač kom i srp skom je zi ku se na vo de 
u ta be li (br. 3) a pri me ri ne po sred no is pod ta be le.

Tabela br. 3
                                  Modalitet                                                                    slov.                     srp.
 1. Vršenje radnje u velikoj meri ili preko mere do-                      -----

na-                         na-
o-/ob-/                  -----
po-                         po-
pre-                     pre-; nad-
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                                  Modalitet                                                                    slov.                     srp.
 2. Naknadno vršenje radnje do-                         do-

pri-                       pri-
 3. Mala mera ili nepotpuna radnja
 a/ Kratak kontakt ili uspostavljanje veze do-                         do-
 b/ Slučajan kontakt sa preprekom na-                         na-
 c/ Mala mera, početak ili delimično vršenje radnje na-                         na-

po-                         po-
 d/ Nepotpuna radnja pri-                       pri-
 e/ Dodir s jedne strane ----                         o-
 f/ Radnja sa ograničenim vremenom trajanja ----                     pro-/pre-
 g/ Odstranjivanje dela iz celine vy-                        iz-/is-/
 h/ Delimično prodiranje ili uvlačenje u nešto za-                           za-
 4. Distributivno značenje po-                           po-

Primeri: 
1. dohrýzť, dopichať, doštípať...; nakradnúť, nacestovať sa, nanosiť, naplakať sa... – nakupovati, 

napleniti, naživeti se, naplakati se...; objesť sa, obžrať sa, opiť sa...; podriapať sa, poudierať sa... – 
pocepati, popadati...; preplniť, prepiecť, prekričať, prerásť... – prejesti se, prepuniti, presoliti..., 
nadglasati, nadigrati, nadvladati...

2. dokúpiť, dopísať, doplniť... – dodati, dopisati, dopuniti...; pridať, pripísať... – pridružiti se, 
prizidati...

3. a/ dotknúť sa, dočiahnuť... – dodirnuti, dohvatiti, doviknuti, došapnuti... b/ naletieť, naraziť... 
– nagaziti, naići, nanjušiti...  c/ nakrúviť, nadrapiť, naštrbiť... – načeti, nagristi, naprsnuti...; poskočiť, 
posunúť... – počešati, pokrenuti, potrčati...  d/ pribrzdiť, pritvoriť, prižmúriť... – pričuvati, pridržati, 
prigušiti... e/ ogrebati, okrznuti, opeći... f/ prodrmati, proživeti, prezimiti...  g/ vybrať, vyhrýzť, vyorať... 
– izvaditi, isisati, izdubiti...  h/ zapichnúť, zahryznúť... – zabosti, zagrebati, zaseći...

4. podolievať, ponaberať, popodpisovať, poprišívať, poumierať, pozaväzovať... – ponabijati, 
pootvarati, porazbijati, poumirati, pozaključavati...

Pre fik sal ne gla go le u okvi ru sve tri se me kark te ri še ši ro ka po li se man tič nost, što ni je te ma ovog 
ra da. 

4.  LEKSIČKA FUNKCIJA PREFIKSA  

Ka da se svr še nim gla go li ma do da pre fiks, gra di se no vi gla gol, pri če mu  se vid ne me nja, me nja 
se  sa mo nji ho vo lek sič ko zna če nje. Pre fiks u ova kvoj kom bi na ci ji ima sa mo lek sič ku funk ci ju. Po ne kad 
se sa ta kvim gla go lom mo že spa ja ti sa mo je dan pre fiks, dok ih ne kad mo že bi ti i vi še. Ra di se o ogra ni-
če nom bro ju gla go la ko ji su u osnov nom ob li ku svr še nog vi da. Slič na si tu a ci ja je i u slo vač kom i u srp-
skom je zi ku, ne kad se čak ra di i o istim gla go li ma. Ta kvi su npr. sle de ći gla go li u slo vač kom je zi ku: 
dať – pri dať, pre dať,  hlásiť – prihlásiť, ho diť – od ho diť, za ho diť, kúpiť – vykúpiť, obuť (sa) – pre o buť 
(sa), ob li e cť (sa) – pre o bli e cť  (sa), padnúť – vypadnúť, po ve dať – vypo ve dať, pu stiť – pre pu stiť,  sadnúť 
– vysadnúť, sľúbiť – pri sľúbiť,  vrátiť – prevrátiť, zavrátiť... U srp skom je zi ku su to gla go li: ba ci ti – po-
ba ci ti, pre ba ci ti, da ti – iz da ti, pro da ti, ja vi ti – pri ja vi ti, po ja vi ti (se),  ku pi ti – is ku pi ti (se), za ku pi ti, obu ti 
(se) – pre o bu ti (se), obu ći (se) – pre o bu ći (se), pa sti – za pa sti, is pa sti, pla ti ti – is pla ti ti (se), pu sti ti – pro-
pu sti ti, do pu sti ti, re ći – iz re ći, po re ći, se sti – na se sti, vra ti ti – po vra ti ti...

Na osno vu iz lo že nog mo že se za klju či ti da su gla gol ski pre fik si po li funk ci o nal ni i da je če sto 
ve o ma te ško od re di ti funk ci ju po je di nih pre fik sa. Iz ra da pro iz i la zi da gla gol ski pre fik si naj če šće ima ju 
lek sič ko-per fek ti za ci o nu funk ci ju, od no sno naj ve ći broj gla gol skih pre fik sa uče stvu je u pro me ni vi da i 
u mo di fi ka ci ji zna če nja gla go la, pa je ti me i nji ho va sa dr ži na po red vid ske naj če šće lek sič ka – bi lo da se 



SEMANTIČKA SADRŽINA GLAGOLSKIH PREFIKSA U SLOVAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

207

ra di o usma ra va nju rad nje u raz li či tim prav ci ma, o po čet ku, pre stan ku ili za vr šet ku rad nje, o raz li či toj 
me ri rad nje, o kon tak tu, do di ru ili o di stri bu tiv nom zna če nju gla gol ske rad nje. Mno go ma nji pro ce nat 
pre fik sa no si sa mo či sto vid sko zna če nje, od no sno to su tzv. pra zne mor fe me. Od re đen broj pre fik sa no si 
lek sič ko zna če nje, ka da se od svr še nih gla go la po mo ću pre fik sa gra de re či sa no vim zna če njem za dr ža-
va ju ći ob lik svr še nog vi da.
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SEMANTIC CONTENT OF VERBAL PREFIXES IN SLOVAK AND SERBIAN

Summary

The paper discusses the essence of the prefixing morpheme in two similar Slavic languages – Slovak and Serbian. 
As a bound morpheme without its invariant meaning, the prefix occupies a significant place in the formation of 
verbs. The aim of the paper is to describe the semantics of verbal prefixes in the two parallel linguistic systems. 
When attached to the verb, the prefix primarily has a grammatical meaning as it affects the change of aspect. 
Besides the aspectual meaning, prefixes have a large number of lexical meanings which can be observed from 
the perspective of localization, temporality and modality of the verb. The comparative method in researching the 
semantic content of the verbal prefixes in two genetically similar languages enables the closer and more detailed 
identification of similarities and differences in the morphological systems. The result of linguistic contact between 
Slovak and Serbian is the frequent interference in Slovak when the use of certain prefixes is concerned. 
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ana MakišoVa

SUFIKSI ZA GRAĐENJE DEMINUTIVNIH NAZIVA U SLOVAČKOM 
JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM JEZIKU1

U ra du je pri ka za no gra đe nje  ime nič kih de mi nu ti va u sa vre me nom slo vač kom i sa vre me nom srp skom je zi ku. 
Cen tral no me sto u ra du pri pa da su fik si ma po mo ću   ko jih se gra de ime ni ce mu škog, žen skog i sred njeg ro da u ova 
dva ge net ski srod na je zi ka. Za me tod ana li ze iza bran je kon fron ta ci o ni pri stup. Po la znu tač ku  pred sta vlja slo vač ki 
je zik, de mi nu ti vi u slo vač kom je zi ku i za sva ki su fiks na ve de ni su ekvi va len ti u srp skom je zi ku. Za sva ki su fiks 
na ve de ni su pri me ri u oba po sma tra na je zi ka.  
Slo vač ki i srp ski je zik u Voj vo di ni su u ne po sred nom kon tak tu i pred stav ni ci slo vač ke je zič ke za jed ni ce sva ko-
dnev no do la ze u kon takt sa srp skim je zi kom. Zbog bli sko sti dva je zi ka i sva ko dnev nog kon tak ta če sto do la zi do 
pre u zi ma nja lek sič kih je di ni ca iz srp skog je zi ka u slo vač ki i zbog to ga smo uka za li na slič no sti i raz li ke kod gra-
đe nja ime nič kih de mi nu ti va.   

Ključ ne re či: de mi nu tiv, slo vač ki je zik, srp ski je zik, su fiks, ime ni ca, de ri va to lo gi ja

De mi nu ti vi su mor fo lo ška ka te go ri ja, ko ja pri mar no de no ti ra uma nje nje, me đu tim, iz to ga pro-
iz i la ze vi še di men zi o nal ne mo di fi ka ci je. Ono o če mu go vo ri mo mo že bi ti stvar no ma lo, ili mo že mo 
de mi nu ti vi ma iz ra ža va ti od re đe nu sim pa ti ju ili umi lja tost. Ta da ob li ci ma de mi nu ti va iz ra ža va mo svo ja 
ose ća nja pre ma od re đe nom li cu, pred me tu ili po ja vi. U tom slu ča ju ne mo ra uvek ozna ča va ti ne što ma-
lo, uma nje no. Re či ko je pod le žu de mi nu ci ji, od no sno od ko jih gra di mo de mi nu tiv ne ob li ke su ime ni ce,  
pri de vi,  gla go li i pri lo zi a na čin po mo ću ko ga gra di mo je ste pr ven stve no su fik sa ci ja i pre fik sa ci ja. Mi 
će mo u na šem ra du uka za ti sa mo na ime nič ke de mi nu ti ve u slo vač kom je zi ku i nji ho ve ekvi va len te 
u srp skom je zi ku. De mi nu tiv ne na zi ve gra di mo od na zi va li ca i pred me ta. De mi nu tiv ni na zi vi od ap-
strakt nih ime ni ca od li ku ju se eks pre siv no šću. Ime nič ki de mi nu ti vi gra de se od ime ni ca sva tri ro da. 
Kod de mi nu ci je do sled no se spro vo di pra vi lo ro da de mi nu ti va sa osnov nom ime ni com od ko je gra di mo 
de mi nu tiv. Pro ble ma ti ka de mi nu tiv no sti ima vi še di men zi o na lan ka rak ter. Po ve za na je ne sa mo sa de ri-
va to lo gi jom u užem smi slu re či, ali i sa lek si ko lo gi jom i sti li sti kom.

O de mi nu ti vi ma po sto ji op se žna li te ra tu ra ka ko u slo vač kom ta ko i u srp skom je zi ku a još bo ga ti-
ja u sla vi sti ci i lin gvi sti ci uop šte. De ri va ci ja ove vr ste  je ti pič na za slo ven ske je zi ke. U slo vač koj lin gvi-
sti ci ovoj pro ble ma ti ci je po sve će no vi še pa žnje u dru goj po lo vi ni pe de se tih go di na pro šlog ve ka. Pr vi 
je po seb no po gla vlje po sve tio de mi nu ti vi ma Ján Ho recký u mo no gra fi ji  Slovotvorná sústa va slo ven činy 
(1959). Gra đe nju de mi nu ti va je po me nu ti autor po sve tio jed no po gla vlje u mo no gra fi ji Slovenská le-
xi koló gia (1971). Ne što ka sni je ova pro ble ma ti ka je raz ra đe na  u vi so ko škol skom udž be ni ku Súčasný 
slo venský jazyk – Leksikológia (On drus – Ho recký – Furdík, 1980) i u Štyli sti ka (Mistrík, 1985). Ja-
na Trnková je u stu di ji O substantívnej deminutívnej derivácii v slo ven či ne (1991) pi sa la o gra đe nju 
ime nič kih de mi nu ta. Ju raj Furdík je de li mič no usme rio svo je is tra ži va nje de mi nu ti vi ma u mo no gra fi ji 
Slovenská slo vo tvor ba (2004).

U srp skoj lin gvi sti ci de mi nu ti vi ma je ta ko đe po sve će no do sta pro sto ra i pa žnje. O ovoj pro ble ma-
ti ci je do sta pi sa la Ire na Gric kat: O ne kim oso be no sti ma de mi nu ci je (1994). O de mi nu tiv nim gla go li ma 
i pri de vi ma su pi sa li R. Sti jo vić i Ivo na Ži breg. Ivan Klajn je u Tvor bi re či u sa vre me nom srp skom je zi-
ku (2003) pri ka zao gra đe nje ime nič kih de mi nu ti va. Po me nu ti ra do vi se ti ču jed no je zič kog is tra ži va nja. 
Što se ti če kon fron ta ci o nog pri stu pa iz u ča va nja de mi nu ti va jed nim de lom je ovu pro ble ma ti ku do ta kla  
Ana Ma ki šo va u ra du De mi nu ti vi u slo vač kom i srp skom je zi ku (2006).

1  Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Diskurzi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj 
i srednjoj Evropi (broj 178017) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
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De mi nu tiv ni na zi vi pred sta vlja ju pro duk tiv nu ka te go ri ju. Prak tič no od sva ke kon kret ne ime ni ce 
mo že mo gra di ti de mi nu tiv. De mi nu ci ja je uslo vlje na gra ma tič kim ro dom, za sva ki rod su ka rak te ri stič ni 
na stav ci. Ta ko u slo vač kom je zi ku za mu ški rod je do mi nan tan nul ti na sta vak, za žen ski -a a za sred nji 
-o. U okvi ru ka te go ri je mo že mo go vo ri ti o kvan ti ta tiv nim i kva li ta tiv nim oso bi na ma. Kvan ti ta tiv ne oso-
bi ne se is po lja va ju u ozna ča va nju uma nje no sti a kva li ta tiv ne oso bi ne su u do di ru sa emo ci o nal no šću i 
eks pre siv no šću iz ra za. Za de mi nu tiv ne lek se me sva tri ro da ka rak te ri sti čan je ele me nat, fo ne ma k u svim 
su fik si ma za slo vač ki je zik, od no sno fo ne ma ć za srp ski je zik. U da ljem iz la ga nju na ve šće mo po je di ne 
de mi nu tiv ne su fik se za slo vač ki je zik i nji ho ve ekvi va len te u srp skom je zi ku. Za sva ku gru pu su fik sa 
na vo di mo pri me re. 

Po mo ću su fik sa ok u slo vač kom je zi ku gra de se ime ni ce mu škog ro da i to na zi vi ži vo ti nja: 
holúbok, škovránok, baránok, je li e nok. Dru gu gru pu, znat no bo ga ti ju ne go što je pret hod na, či ne na-
zi vi pred me ta: obrázok, povrázok, hlások, ka mi e nok, lístok, bri e žok, chĺ pok, krúžok, vŕ šok, bu bi e nok; 
de lo ve bi lja ka: klások, kvi e tok, lístok, ori e šok. Ov de tre ba na po me nu ti, da is pred na stav ka -ok do la zi 
do pro du ža va nja osno ve, kra tak sa mo gla snik se pro du žu je u dug a-á (hlas-hlások); u-ú (kruh-krúžok, 
zub-zúbok); i-í (list-lístok); ili sa mo gla snik e u dif tong ie (kvet-kvi e tok)  a u ne kim slu ča je vi ma i krat ki 
su gla sni ci l, r pre la ze u du ge su gla sni ke, ŕ, ĺ (vrch-vŕ šok, chlp-chĺ pok). Kod do da va nja su fik sa -ok na sta-
je još jed na vr sta pro me ne, al ter na ci ja ch/š (vrch-vŕ šok), h/ž (pluh-plúžok, breh-bri e žok, kruh-krúžok). 
U srp skom je zi ku slo vač kom su fik su -ok ekvi va len tan je su fiks -ić, npr.: zu bić, gla sić, kru žić, cve tić, 
kla sić, li stić, bo rić, član čić, (čla nak – član čić do la zi do  pa la ta li za ci je). I ne ki na zi vi ži vo ti nja ima ju 
de mi nu tiv ne ob li ke na -ić: go lu bić, ov nić, ali ne ke de mi nu tiv ne ime ni ce mo gu bi ti i sa na stav kom -ak: 
je le nak, go lu bak (kod ove ime ni ce za be le ži li smo i ob li ke go lup če, go lup čić sa obe zvu če nom osno vom). 
Ime ni ce ko je se u slo vač kom je zi ku za vr ša va ju na -ok kao ka mi e nok, obrázok, pr sti e nok, ori e šok ima-
ju u srp skom je zi ku ekvi va len tan de mi nu ti van ob li ke sa slo že nim su fik som -čić: ka men čić, obra ščić, 
pr sten čić, ora ščić. U osno vi do la zi do fo net skih pro me na orah-ora ščić. Ne ke od ovih ime ni ca ima ju 
ekvi va len tan ob lik u srp skom je zi ku sa dvo stru kim su fik som -ič(a)k: ka mi čak, pla mi čak, kra ji čak.  Kod 
ne kih ime ni ca ekvi va len tan je su fiks -ić(a)k: ko ma di ćak, bo ri ćak. 

U slo vač kom je zi ku de mi nu tiv ni na zi vi mu škog ro da za pred me te ti pa súdok, kúsok ima ju u srp-
skom je zi ku ekvi va lent ne ob li ke u sred njem ro du sa na stav kom -en ce: bu ren ce, par čen ce (po što ove 
ime ni ce i u osnov nom ro du su sred njeg ro da). Slo vač ki de mi nu tiv ni ob lik bri e žok ima svoj ekvi va lent u 
srp skom je zi ku bre žu ljak, ime ni cu sa su fik som -uljak (su gla snik g na kra ju osno ve se pa la ta li zu je u ž). 

Su fik som ík/ik gra di mo de mi nu tiv ne na zi ve za li ca, vla sti te ime ni ce, npr.: Janík, Palík, ondrík, 
Petrík; op šte ime ni ce na zi ve za li ca, npr.: maznáčik, pa sti e rik, člo vi e čik, se dli a čik, ži a čik, vo ja čik,  
chlapík; na zi ve za bilj ke, npr.: hríbik, kalerábik, bôbik, ze mi a čik, stromík; na zi ve za mla de bilj ke, npr.: 
dubík, gaštaník, brestík; na zi ve ži vo ti nja: medvedík, kocúrik, za ja čik, psík, kocúrik, chrobáčik, slimáčik;  
na zi ve pred me ta, npr.: nožík, stolík, krížik, románik, telefónik. Is pred na stav ka -ík dif tong u ko re nu re či 
se obič no skra ću je stôl – stolík, chli eb – chlebík, nôž – nožík. Ako se u ko re nu re či ja vlja dug sa mo gla-
snik on se po pra vi lu ne skra ću je i usled va že nja pra vi la rit mič kog za ko na do da je mo kra tak su fiks -ik: 
kocúr – kocúrik, slimák – slimáčik, román – románik. Kod de ri va ci je su fik som -ik do la zi do raz li či tih 
al ter na ci ja: k/č: ži ak – ži a čik, vo jak – vo ja čik, oblak – obláčik, o/ô: po tok – potôčik, e/ie: člo vek – člo-
vi e čik  slog u osno vi se pro du žu je a na sta vak je kra tak -ik: potôčik, člo vi e čik. Slo vač kom su fik su -ik/-ík 
ekvi va len tan je u srp skom je zi ku su fiks -ić ili -čić. Su fik som -ić gra de se   de mi nu ti vi mu škog ro da, 
ko ji ozna ča va ju ljud ska bi ća, npr.:  đa čić, čo ve čić, tr gov čić; na zi vi ži vo ti nja: ko njić, psić, me dve dić, 
pu žić, lep ti rić; za ne ži ve poj mo ve: klju nić, stu bić, klju čić, pa pi rić, po to čić; na zi vi za mla de bilj ke, npr.: 
hra stić, bo rić, krom pi rić. Kod de ri va ci je ovo ga ti pa do la zi do pa la ta li za ci je k/č: đa čić, po to čić. U ne-
kim pri me ri ma slo vač kom su fik su -ik u srp skom je zi ku od go va ra su fiks -(a)k obla čak, pru tak.  Ka ko 
Ste va no vić2 na vo di, su fik som -(a)k gra de se ime ni ce, ko je ima ju de mi nu tiv no zna če nje, ali kod ve li kog 
bro ja ose ća se znat na hi po ko ri stič ka ni jan sa, npr.: li stak, kla sak, pru tak. Kao de mi nu tiv ni ob li ci če šće se 
upo tre blja va ju sa dru gim na stav ci ma, i to -ić ili -čić. Slič no kao i u slo vač kom je zi ku i u srp skom je zi ku 

2  M. Ste va no vić: Sa vre me ni srp sko hr vat ski je zik I. str. 473.
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do la zi do gla sov ne pro me ne, pa la ta li za ci je, i to kod ime ni ca ko je se za vr ša va ju na su gla sni ke -k, -g, -h: 
oblak – obla čak, dah – da šak, sneg – sne žak. 

Ne ki de mi nu tiv ni ob li ci osim na stav ka -ić mo gu ima ti u srp skom je zi ku i su fiks -ulj(a)k čo ve ču-
ljak. Ne ke slo vač ke de mi nu tiv ne ime ni ce mu škog ro da ko je ozna ča va ju na zi ve pred me ta a za vr ša va ju se 
na -ik/-ík ta ni e rik, šálik, klobúčik, kufrík vankúšik ima ju svo je ekvi va len te u srp skom je zi ku  sa su fik som 
-ić/-čić: ta nji rić, ta njir čić, ša lić, še ši rić, ko fer čić, ja stu čić.  Klajn3 na vo di i su fiks -če kao vr lo pro duk-
ti van su fiks i to za na zi ve pred me ta ti pa ta njir če, šal če, še šir če, ko fer če, ja stu če. Raz li ka iz me đu slo-
vač kog i srp skog je zi ka kod ovih de mi nu tiv nih ime ni ca je i u ro du, de mi nu tiv ni ob li ci u srp skom je zi ku 
sa su fik som -če su sred njeg ro da. U Reč ni ku srp sko ga je zi ku ni su za be le že ni ovi ob li ci, dok u Reč ni ku 
srp sko hr vat sko ga knji žev nog je zi ka ob li ci sa su fik som -če su za be le že ni.

Su fik som ček gra de se na zi vi pred me ta, npr.: ku že ľ ček, džbánček, dom ček, po pol ček, rámček, 
zvon ček, kúso ček, syrček, chlebíček, košíček; na zi vi za li ca, npr.: chlap ček, bra ček, synček, pútni ček; 
na zi vi ži vo ti nja, npr.: vrab ček, sláviček, čížiček, je le ň ček, koníček, mrav ček, ba ran ček. Kod de ri va ci-
je ovo ga ti pa al ter na ci je su mi ni mal ne, kod ne kih ime ni ca su fiks se do da je na osno vu syn – synček, 
dom – dom ček syr – syrček a kod ne kih do la zi do al ter na ci je ti pa k/č pútnik – pútni ček, kúsok – kúso-
ček, slávik – sláviček. Kod ime ni ca ko je se za vr ša va ju na –ec/-iec na sta vak kod gra đe nja de mi nu ti va se 
gu bi a na sta vak -ček za de mi nu tiv ni na ziv se do da je na osno vu, npr.: sto lec – stol ček, hr ni ec – hrn ček, 
sa mec – sam ček, pa lec – pal ček, va lec – val ček, ka ha nec – ka han ček, mládenec – mládenček. Ime ni-
ce ko je se za vr ša va ju na -ok, -ík su gla snik k u na stav ku sje di nju je se sa po čet kom na stav ka -ček, npr.: 
pútnik – pútni ček, klík – klíček, článok – článoček, jazyk – jazýček, hájik – hájiček. U ne kim slu ča je vi ma 
mo že mo go vo ri ti o va ri jan tu -íček, npr.: kôl – kolíček, necht – nechtíček, háj – hájiček, dážď – daždíček, 
kocúr – kocúri ček. Su fiks -ček ima svoj va ri jant -tek is pred ko jeg do la zi do pro me na: s/š prst – pr štek, 
pysk – pyštek, nos – no štek, tr kvas – tr kva štek;  z/ž pe ni az – pe ni až tek, motúz – motúžtek, kr čah – kr či-
až tek, orech – ori e štek, mech – me štek, ka lich – ka li štek, okruch – okru štek, ko žuch – ko žu štek, ba toh 
– batôžtek. Ekvi va len tan su fiks u srp skom je zi ku je ste -ić, ne mo že mo re ći da ge ne ral no za sve ime ni ce, 
ali za je dan deo ime ni ca. I to ime ni ce ko je ozna ča va ju ljud ska bi ća: deč kić, star čić, sin čić na zi vi ži vo-
ti nja: ko njić, vrab čić, ze čić; i za ne ži ve poj mo ve: pr stić, no sić, nov čić. Kod ne kih ime ni ca po ja vlju je se 
su fiks -čić: ka nap čić, ora ščić. 

De mi nu ti vi mu škog ro da u slo vač kom je zi ku gra de se i po mo ću su fik sa ec ma je rec, hr bo lec, 
stro mec, ka me nec, re me nec do mec. U ve ći ni slu ča je va zna če nje uma nje no sti je u pot pu no sti iz gu bi lo na 
zna če nju i na zi vi sa su fik som -ec su va ri jan te u od no su na osnov ne re či dom – do mec, hr bol – hr bo lec, 
strom – stro mec, ka meň – ka me nec. 

Su fiks ko je po svo joj osnov noj funk ci ji hi po ko ri sti čan su fiks mu ških ime na, npr.: Mi ško, Du ško, 
Dan ko, Živ ko, Velj ko, Ra ško, Vuč ko, Matúško, Da ni el ko, Mic hal ko, Mar tin ko. Ve ći na njih upo tre blja-
va ju se i kao zva nič na ime na. Uglav nom to su hi po ko ri sti ci od lič nih ime na. Po seb nu gru pu mu ških 
de mi nu tiv nih ime ni ca či ne fa mi li jar ni na zi vi: ded ko, uj ko, strýko, pra ded ko, su sed ko, pri a te ľ ko; na zi vi 
ži vo ti nja jež ko, krt ko, zaj ko. U srp skom je zi ku su fik som –ko se gra de hi po ko ri sti ci od vla sti tih ime na, 
npr.: Vlat ko, zlat ko, Mi ško, Du ško. Klajn na vo di i su fiks -če, ko ji smo već po mi nja li, i to za mu ška ime-
na: Jo van če, Mi lan če, Sto jan če. Hi po ko ri sti ci od fa mi li jar nih na zi va u srp skom je zi ku gla se de di ca, ujo, 
uj ko, stri ko.

Su fik si uľko, uško, en ko, in ko su sla bo pro duk tiv ni: tru ľ ko, de du ľ ko, Ja nu ľ ko, ta tu ško, ocin-
ko.

De mi nu tiv ne ime ni ce žen skog ro da u slo vač kom je zi ku gra de se po mo ću su fik sa ka.  Ovaj su fiks 
spa da me đu fre kven to va ni je. Po mo ću nje ga gra de se na zi vi žen skih li ca: ži en ka, sle čin ka,  di ev čin ka, 
na zi vi ži vo ti nja: myška, húska, svin ka, krávka na zi vi pred me ta: ulič ka, stuž ka, kuchynka, kniž ka, jam ka, 
kef ka, skal ka, map ka, slin ka; de lo vi te la: bri ad ka, nôžka, rúčka, žil ka. Broj nu gru pu pred sta vlja ju hi-
po ko ri sti ci od lič nih ime na Jan ka, An ka, zuz ka, Dan ka, Alen ka. Kod de ri va ci je ovo ga ti pa za stu plje ne 
su kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne al ter na ci je. Kod ne kih ime ni ca pro du žu je se slog u osno vi že na – ži en ka, 
no ha – nôžka, pec – pi ec ka, kra va – krávka, no ve la – no vi el ka. Od kva li ta tiv nih al ter na ci je tre ba po-

3  I, Klajn: Tvor ba re či u sa vre me nom srp skom je zi ku 2, str. 204.
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me nu ti h/ž no ha-nôžka, stu ha – stuž ka, kni ha – kniž ka, k/č ru ka – rúčka, ň/n kuchyňa-kuchynka,  c/č 
uli ca-ulič ka, ď/d žrď-žŕd ka. Slo vač kom su fik su -ka ekvi va len tan je u srp skom je zi ku ta ko đe su fiks -ka. 
Svr sta va mo ga me đu de mi nu tiv ne su fik se. Isto kao i u slo vač kom je zi ku po mo ću ovog su fik sa gra de se 
hi po ko ri sti ci od lič nih ime na, npr.: Ljup ka, Rat ka, Vlat ka, Jul ka, Ru ška. Ne kim pak slo vač kim de mi-
nu tiv nim   ime ni ca ma u srp skom je zi ku ekvi va len tan je su fiks -ica: že ni ca, gla vi ca, čet ki ca, ku hi nji ca, 
knji ži ca, no gi ca, kra vi ca, ru ki ca, ru či ca, bra di ca, no gi ca, no ži ca, pe ći ca. Kod de ri va ci je su fik som -ica 
do la zi do pa la ta li za ci je, npr.: knji ži ca, no ži ca, ru či ca. De mi nu ti van ob lik ime ni ce de voj či ca mo že ima ti 
i ob lik de voj če, de voj ču ljak. Su fik som -če u srp skom je zi ku gra de se na zi vi za mla dun čad: pa če, gu šče, 
pti če, li si če. Osnov ni ob lik je žen skog ro da a na zi vi za mla dun čad sred njeg ro da. De mi nu tiv ni ob lik 
ime ni ce žen skog ro da chalúpka u srp skom je zi ku ima ekvi va len tan ob lik sa su fik som -erak ku će rak, 
ime ni cu mu škog ro da. 

De mi nu tiv ni su fik s ič ka spa da me đu pro duk tiv ne. Po mo ću nje ga gra de se na zi vi li ca: ba bič ka, 
se strič ka, ma mič ka, kmo trič ka na zi vi ži vo ti nja: ža bič ka, líštička, ma čič ka, ov čič ka, kra vič ka, rybič ka; 
na zi vi pred me ta: tru bič ka, ka dič ka, bun dič ka, bar lič ka či žmič ka; ap strakt ni poj mo vi: pros bič ka, slo-
bo dič ka; na zi vi za me sto: staj nič ka, továrnička, spálnička, di el nič ka, ka vi ar nič ka, iz bič ka; de lo vi te la: 
dla nič ka, no žič ka, ru čič ka, hla vič ka; na zi vi za plo do ve: če re šnič ka, mr kvič ka; hi po ko ri sti ci od lič nih 
ime na: So nič ka, Ja nič ka, Ha nič ka. Ve ći na od na ve de nih ime ni ca u slo vač kom je zi ku ima de mi nu tiv ne 
ob li ke i sa su fik som -ka: mam ka, bab ka, žab ka, krávka, rybka, trúbka, nôžka, rúčka, ta ko da u ve ći ni 
slu ča je va slo vač kom su fik su -ič ka u srp skom je zi ku od go va ra su fiks -ica (sa po ja vom pa la ta li za ci je). 
Lin gvi sti če sto iste pri me re na vo de ne sa mo sa su fik som -ica već i -či ca (Klajn, Tvor ba re či u sa vre-
me nom srp skom je zi ku 2 s. 113 i s. 123): bo či ca, uli či ca, no ži ca, gran či ca, stvar či ca, suk nji ca, ru či ca, 
trav či ca. U srp skom je zi ku ekvi va len tan su fiks za na zi ve ži vo ti nja, bli že na zi ve mla du ni ca je ste -ić: 
li si čić, zmi jić, gu jić. 

Su fik som ôčka/oč ka gra de se de mi nu tiv ni na zi vi žen skog ro da ti pa: záhradôčka, hrudôčka, 
píšťalôčka, stodolôčka, jamôčka, slamôčka, dedinôčka, skalôčka, starenôčka, sekerôčka. Su fiks -ôčka  
ima va ri jant -oč ka ko ji je kra tak i do da je se ako je pret hod ni slog dug (va ži pra vi lo o rit mič kom kra-
će nju) ili po sle su gla sni ka j: kucháročka, sli e poč ka po li e voč ka, fa joč ka, di e roč ka, škáročka, vrásočka. 
Po sto ji se man tič ka raz li ka iz me đu ova dva su fik sa. Ime ni ce ko je su iz ve de ne na stav kom -ôčka mo gu 
ima ti i de mi nu tiv ni ob lik iz ve den na stav kom -ka, npr.: sla ma-slam ka-slamôčka. Sa su fik som -ôčka de-
mi nu tiv ni ob li ci ima ju eks pre siv no zna če nje, osim de mi nu tiv nog ima ju i eks pre siv no zna če nje. De mi-
nu tiv ne ime ni ce iz ve de ne su fik som -oč ka ima ju ob lik sa na stav kom -ka ali u ve ći ni slu ča je va to ni je 
de mi nu tiv ni ob lik, već nji hov osnov ni ob lik kuchárka, sli ep ka, po li ev ka, faj ka, vráska.  Slo vač kom 
su fik su -ôčka/-oč ka u srp skom je zi ku ekvi va len tan je su fiks -ica, npr.: ba šti ca, slam či ca, ja mi ca, fru li ca, 
se ki ri ca, ko ko ški ca, ru pi ca, bo ri ca.

Za žen ski rod su ka rak te ri stič ni eks pre siv ni de mi nu tiv ni su fik si en ka/ien ka/in ka npr. ša blen-
ka, fu ja ren ka, slo bo di en ka, du šin ka, ma min ka, isto ta ko i su fiks uška: ma mu ška, vôľuška.

Sred nji rod je naj si ro ma šni ji što se ti če su fik sa za gra đe nje de mi nu ti va. Sa svim je ra zu mlji vo, 
da se uma nju ju sa mo na zi vi pred me ta ili oru đa. Naj pro duk tiv ni ji su fiks u slo vač kom je zi ku je ste ko. 
Po mo ću ovog su fik sa gra de se na zi vi za stva ri: vre ti en ko, slov ko, pi er ko, ko li e sko, zr ka di el ko, se mi en-
ko, oki en ko; na zi vi za de lo ve te la: ko li en ko či el ko, ti el ko, hr di el ko, ste hi en ko.  Ekvi va len tan su fiks u 
srp skom je zi ku je ste -ce: ko len ce, vre ten ce, je zer ce, per ce. Kod ne kih ime ni ca do la zi do pro ši ri va nja 
osno ve: okan ce, re bar ce, sta bal ce, ve dar ce. 

Ma nje fre kven to van je su fiks ce: krídelce, ste bi el ce, či el ce, di el ce, ski el ce, oki en ce, hr di el ce, 
pi er ce, zr ka di el ce. Ime ni ce če sto ima ju eks pre siv no zna če nje. Ne ke ime ni ce mo gu se pa ra lel no po ja vlji-
va ti sa oba su fik sa, -ko i -ce: krídelko-krídelce, zr ka di el ko-zr ka di el ce. U srp skom je zi ku ta ko đe po sto ji 
su fiks -ce za gra đe nje ime ni ca sred njeg ro da: ok ce, mlek ce,  zrn ce, zvon ce, piv ce, slov ce. U na ve de nim 
pri me ri ma ne do la zi do fo net skih pro me na. Klajn na vo di da »ka rak te ri stič na po ja va za -ce je ste ume-
ta nje a u osno ve sa su gla snič kom gru pom na kra ju«,4 kao pi sam ce, re bar ce, ju tar ce, ve dar ce, okan ce, 
vla kan ce. Slo že ni su fiks -an ce je ne pro duk ti van,  po ja vlju je se sa mo kod ne ko li ko ime ni ca sred njeg ro da 

4  Klajn, Ivan  Tvor ba re či u sa vre me nom srp skom je zi ku, str. 201.
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kod ko jih se osno va za vr ša va na su gla snik. To su u stva ri ime ni ce, kod ko jih do la zi do ume ta nja sa mo-
gla sni ka a: vla kan ce, bra šan ce, pse tan ce, ko ri tan ce, me stan ce. Ve ći na ovih ime ni ca je ekvi va lent na sa 
ime ni ca ma u slo vač kom je zi ku na -ko: korytko, re bi er ko, vlákenko. Ime ni ca mi e steč ko se za vr ša va na 
-eč ko.

Od ime ni ca ko je se za vr ša va ju na -e/-ie ili -o gra de se ime nič ki de mi nu ti vi sred njeg ro da po mo ću 
su fik sa íčko: políčko, ojíčko, nebíčko, sklíčko, slovíčko, vajíčko, autíčko, zrníčko, ili ieč ko/eč ko: zr-
ni eč ko, sr di eč ko, slni eč ko, vínečko, pohodlíčko pi več ko, pe reč ko, me steč ko, mi e steč ko. Na bro ja ne ime-
ni ce ima ju svo je ekvi va lent ne ob li ke u srp skom je zi ku sa su fik som –ašce: su na šce, sr da šce, ja ja šce, 
sta klen ce, zr na šce, su na šce, me sta šce. Po me nu ti su fiks u srp skom je zi ku ka ko na vo di Klajn na stao je 
“od dva put do da tog -ce s pa la ta li za ci jom i pro me nom čc > šc”5. Ime ni ce pi več ko, pe reč ko ima ju svo je 
ekvi va len te u srp skom je zi ku sa su fik som -ce per ce, piv ce. Ime ni ca me steč ko mo že ima ti dvo ja ke de mi-
nu tiv ne ob li ke u srp skom je zi ku me stan ce i me sta šce. 

Pro duk ti van su fiks za sred nji rod u slo vač kom je zi ku je ste iat ko/at ko. Kao po seb nu gru pu mo-
že mo iz dvo ji ti na zi vi za mla dun čad uop šte (naj broj ni ji su na zi vi ži vo ti nja): di e ť at ko, pra si at ko, šte ni at-
ko, jah ni at ko, ku ri at ko, ma či at ko, húsat ko, holúbat ko, káčatko, te li at ko. Ekvi va len tan su fiks u srp skom 
je zi ku je ste -en ce: de ten ce, pra sen ce, ku čen ce, ja ren ce, pi len ce, te len ce. U srp skom je zi ku se upo tre blja-
va i su fiks -ešce, ko ji je fre kven to van sa mo u ne ko li ko pri me re, to je u stva ri du ble tan su fiks sa -en ce: 
jag nje šce, de te šce, te le šce, ždre be šce. Ime ni ce u slo vač kom je zi ku ko je se za vr ša va ju na -iat ko/-at ko a 
ozna ča va ju mla dun čat ma či at ko, húsat ko, káčatko, bábätko, vnúčat ko, di ev čat ko ima ju svo je ekvi va len-
te u srp skom je zi ku sa su fik som -če: ma če, pa če, gu šče; ili ozna ča va ju de cu i mla da ljud ska bi ća: bep če, 
unu če, de voj če. 

Ono što je za jed nič ko za oba je zi ka kod gra đe nja de mi nu tiv nih ime ni ca je ste da se gra de od ime-
ni ca sva tri ro da. Iako ova dva je zi ka spa da ju me đu slo ven ske je zi ke, ge ne tič ki bli ske je zi ke, ne mo že mo 
ge ne ral no re ći da od re đe nom slo vač kom su fik su od go va ra u srp skom je zi ku sa mo je dan su fiks. Na osno-
vu na ve de nih pri me ra vi de li smo da jed nom su fik su od go va ra dva ili vi še su fik sa, od no sno de mi nu tiv ne 
ime ni ce. U ne kim slu ča je vi ma na je dan de mi nu ti van ob lik mo že mo do da ti vi še na sta va ka či me do bi ja-
mo na in ten zi te tu u iz ra ža va nju: ma ma→mam ka, ma mič ka, ma mu ľ ka. 
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Ana Makišová

DERIVAČNÉ SUFIXY DEMINUTíVNYCH NÁZVOV V SLOVENČINE
A ICH EKVIVALENTY V SRBČINE

zhrnutie

V príspevku sa hovorí o tvorení substantívnych deminutív v slovenčine a v srbčine.  Ústredné miesto v príspevku 
patrí tvoreniu lexém mužského, ženského a stredného rodu s deminutívnym významom v dvoch geneticky príbuz-
ných jazykoch, v slovenčine a srbčine. V príspevku sa uplatňuje konfrontačná metóda. Východisko predstavuje 
slovenčina, deminutívne sufixy v slovenčine a na základe toho sa uvádzajú ekvivalenty v srbčine. Pre každý sufix 
sa uvádzajú doklady v oboch spomínaných jazykoch.  
Slovenský a srbský jazyk vo Vojvodine sú neustále v priamom kontakte a príslušníci slovenského jazykového 
spoločenstva každodenne sa priamo dostávajú do styku so srbským jazykom čo spôsobuje interferenčné javy a 
preberanie srbských lexikálnych jednotiek. Z toho vyplýva aj cieľ nášho príspevku, poukázať na zhody a rozdiely 
pri tvorení substantívnych deminutív, aby sa na ten spôsob do určitej miery predišlo možným interferenčným 
procesom.  

        Anna Makišová
      Univerzita v Novom Sade, Filozofická fakulta, Srbija
          makisova.anna@gmail.com
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eДита анДрић

изРАЖАВАње АНтОНиМНиХ зНАчењА у 
 МАЂАРСкОМ и СРПСкОМ Језику1

Из ра жа ва ње ан то ним них зна че ња пред ста вља је зич ку уни вер за ли ју, ко ја је при сут на у свим је зи ци ма, али 
ко ја се у сва ком је зи ку ре а ли зу је на раз ли чи те на чи не. У овом ра ду ће мо пред ста ви ти раз не на чи не у при-
сту пу овом про бле му у лин гви стич кој ли те ра ту ри до са да. Же ли мо ука за ти и на струк ту ру ан то ним них 
зна че ња у ма ђар ском и срп ском, ко ји и ти по ло шки и ге не о ло шки при па да ју раз ли чи тим гру па ма је зи ка. 
По себ на па жња се по кла ња син те тич ким и ана ли тич ким сред стви ма за ис ка зи ва ње су прот но сти.  

Кључ не ре чи:   ан то ни ми ја, су прот на зна че ња, срп ски је зик, ма ђар ски је зик

1.  уВОД

Тер мин ан то ни ми ја је на стао из по тре бе да се озна че по ја ве су прот ног зна че ња, а уве ден 
је као пан дан тер ми ну си но ни ми ја. Ан то ни ми увек под ра зу ме ва ју при су ство две се ман тич ки су-
прот ста вље не лек сич ке је ди ни це. Чла но ви ан то ни миј ског па ра не мо ра ју би ти екс пли цит но ис-
ка за ни, али мо ра ју би ти им пли цит но при сут ни, јер не што мо же би ти су прот но са мо у од но су на 
не ку дру гу ствар, по ја ву. Су прот ност ме ђу члановимa се мо же уочи ти са мо уко ли ко они има ју 
не што за јед нич ко, уко ли ко има ју исту ар хи се му (за јед нич ко оп ште обе леж је, над ре ђе ни по јам, 
од но сно хи пе ро ним)2. Ире на Гриц кат чак сма тра, да су ан то ни ми у зна че ње ском сми слу ве о ма 
срод ни, то су ре чи ко је има ју све за јед нич ко осим јед ног свој ства по ко ме су су прот не (гриц Кат, 
1961–1962:89)

По што је ан то ни ми ја у су шти ни ло гич ки по јам, прет по ста вља се да као по ја ва по сто ји у 
ве ћи ни је зи ка, да кле пред ста вља је зич ку уни вер за ли ју, ко ја се, да ка ко, у ра зним је зи ци ма из ра-
жа ва на раз ли чи те на чи не. Баш због ло гич ке по за ди не ове по ја ве, мно ги лин гви сти у све ту су се 
ба ви ли овом про бле ма ти ком, по ку ша ју ћи да је са гле да ју и опи шу што пре ци зни је. При до ка зи ва-
њу сво јих ста во ва они су углав ном по ла зи ли од свог ма тер њег, што се че сто по кла па са не ким од 
свет ских је зи ка, по ку ша ва ју ћи да на чи не ти по ло ги ју ан то ним ских зна че ња. 

По де ле су увек за ви си ле од угла из ко јег се при ла зи овом пи та њу, од по ла зне тач ке, од при-
сту па про бле му. Не ки су у пр ви план ста вља ли се ман тич ке ни јан се, а дру ги фор мал не ка рек те ри-
сти ке ових лек се ма.

2.  АПРеСЈАНОВА ПОДелА

Апре сјан (АПре Сјан: 288-301) пр вен стве но раз ли ку је три глав на ти па ан то ни ма са до ста 
под вр ста, али не ис кљу чу је ни уво ђе ње до дат них ка те го ри ја. И из ме ђу ове три гру пе има пре-
кла па ња, па је увр шта ва ње ан то ним ских па ро ва че сто не пре ци зно, ди ску та бил но. Апре сјан сво ју 
ти по ло ги ју за сни ва на ру ском је зи ку, не освр ћу ћи се на дру ге је зи ке, па се због то га она мо ра 
узе ти са ре зер вом. 

1 Овај рад је на чи њен у окви ру про јек та бр. 178002 „Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру“ фи нан си ра ног од стра не 
Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је

2 Та ко, на при мер, ар хи се ма ре чи му шка рац и же на, ко ји се сма тра ју ан то ни ми ма, је сте осо ба, људ ско би ће.
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a. Пр ви тип – Ан ти1: Под тип „по чи ња ти / пре ста ја ти“
У овај тип ан то ни ма Апре сјан убра ја ре чи, код ко јих се су прот ност огле да у ло ка ли зо ва њу, 

тач ни је у по чет ку – пре стан ку ло ка ли за ци је, би ло да се ра ди о уну тра шњем уле те ти – из ле те-
ти3 / beszáll – kiszáll; ули ти – из ли ти / beönt – kiönt; ући – иза ћи / be megy – ki megy; спо ља шњем 
ус тр ча ти – стр ча ти / fel sza lad – les za lad; по вр шин ском пр о стор ном од но су, или пак о ло ка ци ји 
ге не рал но до ве сти – од ве сти / el hoz – el visz; до пу то ва ти – от пу то ва ти / megérke zik – elu ta zik ;  
сти ћи – кре ну ти / érke zik – in dul; или о „ло ка ли за ци ји мно штва на јед ном ме сту“, оку пи ти – раз-
ју ри ти / egybegyűjt – szétza var; са ку пи ти – ра су ти / összegyűjt – szétszór; о ус по ста вља њу или уки-
да њу кон так та за ле пи ти – од ле пи ти / ráragaszt – leválaszt; сле пи ти – раз ле пи ти / összerageaszt 
– szétválaszt; од но сно о зна че њу „чи стог” по чет ка – пре стан ка где је при су тан и вре мен ски од нос 
укљу чи ти – ис кљу чи ти / be kapcsol – ki kapcsol; пр о цве та ти – пре цве та ти / kivirágzik – elvirágzik.

Мо гли би смо ге не рал но ре ћи да ту до ми ни ра ју ди рек ци о ни од но си ко ји у се би са др же обе-
леж је апрок си ма тив но сти [+ aprox].

Дру гу под вр сту пр вог ти па ан то ни ма чи не гла го ли ко ји су су прот ста вље ни на осно ву зна че ња 
„ства ра ти / ели ми ни са ти ре зул тат“, би ло да се ра ди о пред ме ту рад ње за ве за ти – раз ве за ти (чвор) 
/ megköt – elold (csomót); упле сти – рас пле сти (ки ку) / be fon – ki old (ha jat); са ста ви ти – ра ста ви-
ти (на ме штај) / összeilleszt – szétszed (bútort); фор ми ра ти – рас пу сти ти (скуп шти ну) / megalakít 
– fe los zlat (par la men tet); o спо ља шњем или уну тра шњем фи зич ком ста њу пред ме та: за мр зну ти – 
од мр зну ти / le fagyaszt – ki fagyaszt; не фи зич ком ста њу пред ме та: та ји ти – об зна ни ти / el tit kol – 
kinyilvánít; на го во ри ти – од вра ти ти (не ког на пу ше ње) / rábeszél – le beszél (vkit a dohányzásról); од-
но сно ства ра њу – ели ми ни са њу ре зул та та кон так та за коп ча ти – рас коп ча ти / be gom bol – ki gom bol; 
на ле пи ти – од ле пи ти / ráragaszt – leválaszt; заш ра фи ти – од шра фи ти / rácsavar – lec sa var.

Ре зул тат ле пље ња јед не ства ри уз дру гу је сте да оне по ста ју сле пље не, а рад ња ко јом се 
то по сти же се из ра жа ва гла го лом сле пи ти. Ка да сле пље ност же ли мо да ели ми ни ше мо, мо ра мо 
да при бег не мо рад њи ко ја је су прот на пр во бит ној, тре ба да раз ле пи мо прет ход но сле пље не ства-
ри. Ти ме се по ни шта ва ре зул тат пр ве рад ње: раз ле пљу је мо не што што је би ло сле пље но. У овом 
слу ча ју мо же мо ре ћи да раз ле пи ти је сте ан то ним гла го лу сле пи ти. Обр ну то, ме ђу тим, не ва жи: 
ка да пр ви пут ле пље њем спа ја мо две ства ри, оне прет ход но ни су би ле раз ле пље не. По ста вља се 
пи та ње: да ли оне и да ље мо гу би ти пра ви ан то ни ми?

б. Дру ги тип – Ан ти2: „Р – не Р“  
Овај тип мо же мо на зва ти и кон трар ном ан то ни ми јом, где је Ан ти (Х) = не Х. Не ги ра њем је 

об у хва ће но ту ма че ње по ла зне ре чи у пот пу но сти, чи та во ста бло ње ног зна че ња:
вер ност – пре ва ра /  hűség – hű tlenség; при су ство – од су ство / je lenlét – távollét; жив – мр тав / élő – 
ha lott; за у зет – сло бо дан / fo glalt – sza bad; здрав – бо ле стан / egészséges – be teg; исти нит – ла жан / 
igaz – ha mis; при хва ти ти – од би ти / el fo gad – elutasít; до зво ли ти – за бра ни ти / me gen ged – meg tilt.

в. тре ћи тип чи не гра да ци о не ан то ни ми је – Ан ти3: „ви ше – ма ње“ 
У ову гру пу спа да ју па ра ме тар ски па ро ви ти па ве ли ки – ма ли / nagy – kic si; ви сок – ни зак /

ma gas – alac sony; мно го – ма ло / sok – kevés, као и дру ге ре чи по ве за не су прот ном се ман тич ком 
струк ту ром ре чи: по ве ћа ти – ума њи ти / növel – csökkent... 

И овај тип са др жи ви ше под вр ста у за ви сно сти од се ман ти ке: а) ан то ни ми по ве ли чи ни б) 
ан то ни ми по бр о ју или ко ли чи ни в) ан то ни ми на осно ву ра сто ја ња г) ан то ни ми на осно ву вре-
ме на д) ан то ни ми на осно ву сна ге, бр зи не, тем пе ра ту ре, при ти ска, вред но сти, те жи не и уоп ште 
ин тен зи те та ђ) ан то ни ми на осно ву ап стракт не ко ли чи не.

Апре сјан по ми ње још по не ке ан то ни ме, ко је по ку ша ва да увр сти у гру пе, али оне по оби му 
за о ста ју од ана ли зи ра них. То су ре чи са зна че њем 1) ори јен та ци је у пр о сто ру 2) бо је 3) уку са 4) 
по ла 5) емо ци о нал них и ин те лек ту ал них спо соб но сти.

3  Што се мо же па ра фра зи ра ти на сле де ћи на чин: уле те ти у А = „ле те ћи по че ти се на ла зи ти уну тар А“, из ле те ти из А 
= „ле те ћи пре ста ти се на ла зи ти уну тар А“.
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3. лАЈОНСОВА ПОДелА

Лajонс ус по ста вља ан то ни миј ске па ро ве на осно ву то га да ли се мо гу по ре ди ти. 
Kомпарабилност је по слу жи ла као осно ва за кла си фи ка ци ју ан то ни ма на сте пе но ва не и не сте пе-
но ва не су прот но сти. 

a. Сте пе но ва ни (или ска лар ни) ан то ни ми 
Ова вр ста ан то ни ма под ра зу ме ва мо гућ ност по ре ђе ња у из ра жа ва њу при сут но сти не ког 

свој ства у ве ћој или ма њој ме ри. Ре че ни ца Тор та је сла на. / А tor ta sós. им пли ци ра да Тор та ни је 
слат ка. / A tor ta nem édes. Али ре че ни ца Тор та ни је слат ка. још не им пли ци ра да је она сла на, 
већ да је мо жда не до вољ но слат ка. (ов де се на и ме, ло гич ким тер ми ном, ра ди о кон трар ном од но-
су ме ђу ан то ни ми ма).

б. Не сте пе но ва ни ан то ни ми
Дру га чи је се зо ву још и би нар ни ан то ни ми, јер под ра зу ме ва ју кон тра дик тор ност у ло гич-

ком сми слу. Не ки ове ан то ни ме зо ву још и ком пле мен тар ним па ро ви ма, по што они се ман тич ку 
ска лу де ле на два ком пле мен тар на де ла. Kонстатација Он је жив./ Ő él. им пли ци ра да Oн ни је мр-
тав. / Ő nem ha lott., a ако је мр тав, та да не мо же би ти жив, што зна чи да су aнтоними жив и мр тав 
у пот пу но сти кон тра дик тор ни. У срп ском би нар ни при дев ски ан то ни ми мо гу има ти си но ним ни 
об лик са не ги ра ним при де вом:

жив – мр тав = не жив  élő – ha lott (= élet te len)
оба ве зан – фа кул та ти ван = нео ба ве зан  kötelező – fakultatív (= nem kötelező)

За пра во су прот но сти на мно го знач ној ска ли су кон тра дик тор ни тер ми ни би нар не опо зи ци је. 
Раз ли ке из ме ђу ова два ти па де таљ но опи су је и Рај на Дра ги че вић:

– сте пе но ва не  ан то ни ме мо же мо ком па ри ра ти, не сте пе но ва не не мо же мо;
– сте пе но ва не мо же мо мо ди фи ко ва ти при ло зи ма за ко ли чи ну, не сте пе но ва не не мо же мо;
– код сте пе но ва них ан то ни ма је мо гу ћа кон вер зи ја у ре че ни ци: Пе ра је бо љи од Јо ве. / Јо ва је го ри 

од Пе ре.;
– сте пе но ва не ан то ни ме по ре ди мо чак и кад не упо тре бља ва мо об ли ке ком па ра ти ва (Им пли цит но 

по ре ђе ње. Не га ци ја јед ног чла на  не сте пе но ва ног па ра под ра зу ме ва афир ма ци ју дру гог чла на).

в. кон верз ни ан то ни ми
Ла јонс раз ли ку је још и кон верз не ан то ним ске па ро ве, ко ји под ра зу ме ва ју ре ци про ци тет, те 

на во ди да се они нај че шће ко ри сте за обе ле жа ва ње дру штве них уло га. То су па ро ви као док тор 
– па ци јент / or vos – páciens, отац – мај ка / apa – anya,  про да вац – ку пац / ke re ske dő – vásárló, 
али и код дру гих ре чи код ко јих се осе ћа од но сна су прот ност:  про да ти – ку пи ти / árul – vásárol, 
го ре – до ле / fönt – lent, ис пред – иза / előtt – mögött. И код ових па ро ва је ка рак те ри стич но – као и 
код сте пе но ва них ан то ни ма –  да се они мо гу за ме ни ти: 

Ана је Ма ри ји на ћер ка. – Ма ри ја је Ани на ма ма. / 
Аnna Mária lánya. Mária An na anyja.

г. Ди рек ци о ни ан то ни ми
Ди рек ци о на опо зи ци ја – пре ма Ла јон су – под ра зу ме ва по сто ја ње кре та ња у јед ном од два 

су прот ста вље на прав ца, у од но су на не ку да ту по зи ци ју: го ре – до ле / föl – le, уну тра – на по ље / 
be – ki, до ла зи – од ла зи / jön – megy.
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4.  ДРуГе клАСиФикАциЈе

a. Потпуни и непотпуни антоними
Ире на Гриц кат ан то ни ме де ли на пот пу не и не пот пу не. Код пот пу не ан то ни ми је „је дан пар-

њак пред ста вља у це лом свом се ман тич ком по љу ан то ним пре ма дру гом пар ња ку“ (гриц Кат: 88): 
ле во – де сно / jobb – bal; прав – крив / egyenes – görbe. 

Код не пот пу не ан то ни ми је су ре чи „бо га ти је по зна че њу па не ула зе це лом сво јом са др жи-
ном у ан то ни миј ски од нос“ (гриц Кат: 89): дан – ноћ / nap pal – éjjel, не бо – зе мља / ég – föld.

Дан је по ли се мич на реч, са јед не стра не озна ча ва раз до бље од 24 са та, а с дру ге стра не и 
пе ри од од при бли жно 12 са ти док је све тло, тач ни је об да ни цу. Лек се ма ноћ пред ста вља ан то ним 
са мо за ово дру го зна че ње, на и ме реч дан не по се ду је ан то ним за пр во зна че ње. У ма ђар ском 
екви ва лент по ме ну те срп ске ре чи гла си nap. За озна ча ва ње об да ни це се ко ри сти из ве де на име-
ни ца nap pal, ко ја има ан то ним у ви ду лек се ме éjj(el) (ноћ). Исто вре ме но реч nap сту па у дру ги 
ан то ни миј ски од нос са реч ју bolygó (пла не та) јер jе она и у ма ђар ском ви ше знач на, обе ле жа ва и 
сун це, као не бе ско те ло. 

Код дру гог по ме ну тог ан то ни миј ског па ра си ту а ци ја у ма ђар ском је иден тич на као у срп-
ском, по што реч зе мља / föld осим чла на у ан то ним ском па ру не бо – зе мља озна ча ва и име за јед-
ну пла не ту. По ме ни мо да лек се ма зе мља мо же да се ја ви и као ан то ним за мо ре у сми слу коп на, 
чвр стог, су вог тла. У ма ђар ском чак по сто ји и сло же ни ца за коп но, чи ји дру ги члан са др жи ову 
лек се му: szárazföld (су ва зе мља).

б. Пра ви и не пра ви ан то ни ми
Не ки лин гви сти ко ри сте тер ми не пра ви и не пра ви ан то ни ми (Мар Ко Вић, Дра ги ће Вић), где 

се под овим дру гим (ко ји се још на зи ва ју и ква зи ан то ни ми ма) под ра зу ме ва ју па ро ви се ман тич ки, 
стил ски, упо треб но не спра змер них лек се ма: рај –  па као, ан ђео – ђа во... Ове ре чи ни су у опо зи-
ци ји за хва љу ју ћи свом основ ном зна че њу, већ пре ко пред ста ва, асо ци ја ци ја или тра ди ци о нал них 
уве ре ња го вор ни ка. 

Та су прот ност је усло вље на и ко лек тив ним ис куствном кон крет ног окру же ња у ко ме су ре-
чи упо тре бље не. Због то га се мо гу на зва ти и праг ма тич ким ан то ни ми ма. 

По сто је зна чи ан то ни ми ко ји су усло вље ни кон тек стом, ко је су си ту а ци о не. На су прот њи ма 
пра ви ан то ни ми има ју су прот но зна че ње не за ви сно од кон тек ста и они ва же за цео ко лек тив ко ји 
се слу жи тим је зи ком.

в. Се ман тич ко праг ма тич ки, од но сно стил ски ан то ни ми
Бран ко То шо вић ан то ни ми ји при ла зи из се ман тич ко праг ма тич ке пер спек ти ве, па на осно-

ву то га раз ли ку је не у трал ну ан то ни ми ју – њо ме се из ра жа ва ју су прот ста вље ни про це си без по-
себ не екс пре сив не вред но сти; сти ле мат ску ан то ни ми ју – чи ји је циљ да се по стиг не стил ски 
ефе кат кон тра ста или ан ти те зе; кон тек сту ал ну ан то ни ми ју – њу обра зу ју гла го ли ко ји у лек сич-
ком си сте му не тво ре ан то ни миј ски пар, већ то чи не са мо у да том кон тек сту (ван тог кон тек ста 
по ме ну ти гла го ли ни су ан то ни ми); ан то ни миј ски па ра докс – ко ју чи не две не спо ји ве по ја ве; тек-
сту ал ну ан то ни ми ју – по ја ву ан то ни ма у ши рем тек сту; иди о мат ску ан то ни ми ју – ан то ни ме у 
фра зе о ло шким из ра зи ма, по сло ви ца ма, из ре ка ма итд.

5.  СтРуктуРНА ПОДелА АНтОНиМА 

Ка да је у пи та њу мор фо ло шка струк ту ра ан то ни миј ског па ра, она мо же би ти јед но- или ис-
то ко рен ска од но сно раз но ко рен ска, ка ко у срп ском та ко и у ма ђар ском. Иако мо ра мо на по ме ну ти 
да не ки лин гви сти не при зна ју ис то ко ре не ан то ни ме. „У ен ци кло пе диј ском реч ни ку лин гви стич ких 
на зи ва Ри кар да Си ме о на под од ред ни цом ан то ним ка же се из ме ђу оста лог: „за ан то ни ми ју ни је до-
ста да су ри је чи су прот не по зна че њу, оне тре ба да бу ду и раз ли чи та ко ри је на’“. (бо шКоВ, 64)
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a. Јед но ко рен ски ан то ни ми
Јед но ко рен ски ан то ни ми се у срп ском гра де по мо ћу пре фик са. Код име ни ца и при де ва се 

нај че шће ја вља пре фикс не-, али при сут ни су и стра ни пре фик си као а-, аб-, ан ти-, дис-: 
ло ги чан – ало ги чан / lo gi kus – alo gi kus, logikátlan; 
ал ко хол ни – без ал ко хол ни; 
ре до ван – не ре до ван / ren dsze res – ren dszer te len.
Тре ба на по ме ну ти и то, да се као си но ним ан то ни миј ских при де ва у срп ском је зи ку че сто 

ја вља не ги ра ни при дев: не ве лик = ма ли; не ви сок = ни зак; не лак = те жак итд. Ста на Ри стић, 
ме ђу тим, на по ми ње да се зна че ње не ги ра них об ли ка не по ду да ра у пот пу но сти са ан то ни мом: 
„Не ги ра ни при де ви и при ло зи не ве лик, не ма ли, не мно го, не ма ло ис ка зу ју да се кван ти та тив но 
свој ство не ре а ли зу је у по љу ко је озна ча ва основ ни об лик, не го у по љу опо зи ци о ног па ра, ан то-
ни ма, из ме ђу сре ди шње и крај ње тач ке тог по ља. Та ко се зна че ње ових је ди ни ца мо же пред ста ви-
ти на сле де ћи на чин: не ве лик = ко ји ни је ве лик 1 не го је ве ћи од ма ли 2...“. (ри Стић: 149) Зна чи, 
не ги ра њем јед ног од ан то ни ма чу ва се ска лар на раз ли ка за да на основ ним зна че њем (не ве лик је 
ве ћи од ма лог), али се гу би се ман тич ка опо зи ци ја јер се и не ги ра ни и нег не ги ра ни об ли ци на ла зе 
са исте стра не. 

Да на Бо шков ис ти че да не ги ра ни об лик као убла же на фор ма пред ста вља сре ди шњи сте пен 
код су прот ста вље них пој мо ва. Ска ла би тре ба ло да из гле да ова ко:

ма ли  ↔ не ве лик ↔ не ма ли ↔ ве ли ки
У ма ђар ском је зи ку не по сто ји пре фик с за негацију (је ди но су при сут ни већ по ме ну ти у 

стра ним ре чи ма), па са мим тим ни овај на чин ства ра ња ан то ни ма ни је мо гућ. Код име ни ца се 
због то га су прот ност по сти же или до да ва њем не га то ра ис пред лек се ме, или по мо ћу сло же ни ца 
чи ји је пр ви члан при дев за из ра жа ва ње не га тив них ка рак те ри сти ка (bal sze ren cse), a код при де ва 
се ан то ни ми мо гу гра ди ти по мо ћу су фик са -tlan/tlen, -ta lan/te len, -atlan/etlen. Ма ђар ски, као аглу-
ти на тив ни је зик по се ду је ши ро ку ле пе зу су фик са за гра ђе ње ре чи ко ји има ју увек од ре ђе ну, не-
дво сми сле ну функ ци ју. Та ко, по ме ну ти су фикс са ви ше ва ри јан ти гра ди при де ве ко ји озна ча ва ју 
од су ство осо би не, не ги ра ју ћи свој ство ко је се до би ја при су ством пој ма из мо ти ва ци о не осно ве, 
ства ра ју ћи осо би не са су прот ним зна че њем:

sós – sótlan   / слан – неслан
szükséges – szükségtelen /  потребан – непотребан
függő – független  / завистан – независтан
ismert – ismeretlen  / познат – непознат
önálló – önállótlan  /  самосталан – несамосталан
népszerű – népszerűtlen  / популаран – непопуларан
boldog – boldogtalan  / срећан – несрећан.

Вр ло рет ко се де ша ва да у ма ђар ском је зи ку ан то ним на ста је као сло же ни ца, где пр ви члан 
пред ста вља не га тор nem: 
  dohányzó – nemdohányzó /  пушачки – непушачки
  hiába – nemhiába  /  узалуд – није узалуд
  kívánatos – nemkívánatos / пожељан – непожељан
  rég – nemrég   / давно – недавно

Код гла го ла је дру га чи ја си ту а ци ја, по што у ма ђар ском по сто је ка те го ри је ко је су вр ло слич-
не гла гол ским пре фик си ма (мо же мо их зва ти пре фик со и ди ма), и они се оби ла то ко ри сте за ства-
ра ње ан то ни ма, као уоста лом и у срп ском је зи ку. Бран ко То шо вић, по зи ва ју ћи се на ру ске из во ре 
твр ди да: „... од 2.036 ан то ни ми ја ко је да је Рјеч ник ан то ни ма ру ско га је зи ка М. Љво ва, 494 при-
па да гла го ли ма или 24,3 %. Нај ра згра на ти ји си стем ан то ни ми ских од но са обра зу ју јед но ко ри јен-
ски гла го ли са мно го број ним пре фик си ма. .... гла гол има нај бо га ти ју ан то ни миј ску пре фик са ци ју, 
сто га ства ра из у зет но по вољ не усло ве за раз вој ан то ни ми је. ...Пе тро ва сма тра да гла гол ску ан то-
ни ми ју углав ном тво ре гла го ли кре та ња.“ (то шо Вић: 89) Ево и не ких при ме ра:

 улетети – излетети   /  beszáll – kiszáll 
 улити – излити   /  beönt – kiönt
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 ући – изаћи    /  bemegy – kimegy
 устрчати – стрчати   /  felszalad – leszalad 

довући – одвући   /  odahúz – elhúz 
укључити – искључити  /  bekapcsol – kikapcsol 
процветати – прецветати  /  kivirágzik – elvirágzik

б. Разнокоренски антоними 
Aнтоними ко ји су су прот ста вље ни по зна че њу али и по об ли ку, они ко ји у сво јој стурк ту-

ри не ма ју ни ка кав за јед нич ки еле ме нат, за сту пље ни су у ра зним ка те го ри ја ма ре чи, што зна чи да 
у окви ру раз ли чи тих вр ста ре чи лек се ме мо гу да се до ве ду у ан ти ном ни од нос. Ево и при ме ра:
5.б.1. Глаголи

рађати се – умирати  /   születik – meghal
  радовати се – туговати /  örül – szomorkodik
  смркавати – свањивати /  alkonyodik – virrad
  завезати – одрешити  / beköt – kiold
  продати – купити  / ad – vesz
  прихватити – одбити   /  elfogad – elutasít
  дозволити – забранити  /  megenged – megtilt
  спавати – бити будан   /  alszik – ébren van

запалити – угасити   /  meggyújt – elolt
склопити – раскинути (уговор) /  köt – bont;   
покварити – поправити /  elront – megjavít
ослободити – покорити  /  felszabadít – leigáz
кренути – стати   /  elindul – megáll
родити се – умрети   /  születik – meghal
свађати се – мирити се  /  veszekszik – békül
шити – парати   /  varr – fejt
тврдити – порицати   /  állít – tagad

 хвалити – грдити   /  dicsér – dorgál
5.б.2. Придеви
  жив – мртав    /  élő – halott
  заузет – слободан   /  foglalt – szabad
  здрав – болестан   /  egészséges – beteg
  истинит – лажан   /  igaz – hamis

 добар – лош    / jó – rossz, одн.
 пожељан – непожељан  /  kivánatos – nemkivánatos 
 весео – тужан    /  vidám – szomorú

5.б.3. Именице
 понос – стид    /  büszkeség – szégyen
 корист – штета   /  haszon – kár
 радост – туга    /  öröm – bánat

  мушкарац – жена  / férfi – nő
  здравље – болест  /  еgészség – betegség.

Де ша ва се, да ка ко, да у јед ном од је зи ка ко ји су пред мет ана ли зе на ла зи мо јед но ко рен ске а 
дру гом раз но ко рен ске ан то ни ме као екви ва лен те: 
  довести – одвести   /  elhoz – elvisz
  допутовати – отпутовати  /  megérkezik – elutazik
  слепити – разлепити   / összeragaszt – szétválaszt
  завезати – развезати (чвор)  /  megköt – elold (csomót)
  заплести – расплести (кику)  /  befon – kiold (hajat)
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  саставити – раставити (намештај) / összeilleszt – szétszed (bútort).
По ме ни мо на кра ју да су и срп ски и ма ђар ски је зик скло ни ства ра њу де ри ва та од основ них 

ан то ни миј ских па ро ва:
  здравље – болест  /  еgészség – betegség
  здрав – болестан  /  еgészséges – beteg
  здраво – болесно  /  еgészségesen – betegen
  оздравити – разболети се /  meggyógyul – megbetegszik

 корист – штета   /  haszon – kár
 користан – штетан   /  hasznоs – káros
 корисно – штетно   /  hasznosan – károsan
 користити – штетити /  használ – károsan hat.

6.  зАкЉучАк 

Хи по те за, ко ју смо по ста ви ли на по чет ку сво је ана ли зе се показалa као тач на: ан то ним на 
зна че ња пред ста вља ју уни вер за ли ју ко ја се у по је ди ним је зи ци ма из ра жа ва на раз ли чи те на чи не, 
и то у скла ду са соп стве ним основ ним ка рак те ри сти ка ма. 

И у ма ђар ском и у срп ском је зи ку по сто је јед но ко рен ски и раз но ко рен ски ан то ни ми, али је 
на чин њи хо вог гра ђе ња раз ли чит. У срп ском се јед но ко рен ске лек се ме су прот ног зна че ња нај че-
шће гра де по мо ћу пре фик са не-, а по што у ма ђар ском је зи ку не по сто ји та ква вр ста мор фе ма, код 
име ни ца се су прот ност по сти же или до да ва њем не га то ра ис пред лек се ме, или по мо ћу сло же ни ца 
чи ји је пр ви члан при дев за из ра жа ва ње не га тив них ка рак те ри сти ка. Код при де ва се, ме ђу тим, у 
ма ђар ском је зи ку ан то ни ми мо гу гра ди ти по мо ћу су фик са -tlan/tlen, -ta lan/te len, -atlan/etlen. 

Мо же мо за кљу чи ти и да је,, ка ко срп ски та ко и ма ђар ски је зик склон ства ра њу де ри ва та од 
основ них ан то ни миј ских па ро ва.
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THE EXPRESSION OF ANTONYMOUS MEANINGS IN THE HUNGARIAN AND SERBIAN 
LANGUAGES

Summary

The antonym is such universal category of linguistics that is present in all languages, but comes about diversely in 
the languages belonging to a genealogy wise and typology wise distinctive language group. On the one hand, the 
study presents the different grouping manners of the antonymy, then examines with contrastive linguistic methods 
the expression manners of antonymous meanings current in the Hungarian and Serbian languages.
As regard the construction of the words with opposite meaning, there are pairs of antonyms in the Hungarian and 
Serbian languages derived from a root and composed of completely different word forms. In case of the Serbian 
nouns, antonym can be formed mostly with prefixes, however in the Hungarian language we use negative construc-
tions containing a negator. Due to the agglutinative character of the Hungarian language, the adjectives with an 
antonymous meaning can be produced with -tlan/tlen, -talan/telen, -atlan/etlen privatives. 
In conclusion we can establish that both languages are inclined to further compose the roots of the antonym pairs. 
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Dušanka ZVekić-DušanoVić

O GLAGOLU USPETI I NJEGOVIM MAĐARSKIM EKVIVALENTIMA1

U ra du se pri ka zu ju ne ki sin tak sič ki mo de li u ko ji ma se po ja vlju je gla gol us pe ti i raz ma tra nje gov sta tus u si ste mu 
gla go la srp skog je zi ka. Ana li zi ra se i nje go va se man tič ka struk tu ra, u ko joj se pre po zna ju mo dal ne, fak tiv ne i fa zne 
zna čenj ske kom po nen te. Srp ski pri me ri s ovim gla go lom, za be le že ni u knji žev nim de li ma i lin gvi stič koj li te ra tu ri, 
po re de se sa ma đar skim ekvi va len ti ma. Sa gle da va ju se i tu ma če for mal ne slič no sti i raz li ke me đu se man tič ki po du-
dar nim is ka zi ma u ova dva je zi ka, a uka zu je se i na po je di na se man tič ka od stu pa nja u pre vo di ma na ma đar ski je zik.

Ključ ne re či: srp ski je zik, ma đar ski je zik, kon tra stiv na ana li za, mo dal nost, fak tiv nost, sin tak sa, se man ti ka

Pred met ovo ga ra da bi će ana li za gla go la us pe ti, ka da se uz nje ga re a li zu je re če nič na ili no mi nal na 
do pu na,2 i nje go vih ekvi va le na ta u ma đar skom je zi ku.

Gla gol us pe ti pri pa da gla go li ma ne pot pu nog zna če nja, oba ve zno se po ve zu je sa sa mo stal nim 
gla go lom ko ji se ja vlja ili u vi du in fi ni ti va ili kon struk ci je da + pre zent i s njim či ni gla gol ski kom pleks 
(od no sno kom plek sni pre di kat), nje gov su bje kat iden ti čan je su bjek tu pu no znač nog gla go la. Pre ma 
Gra ma ti ci srp skog je zi ka za stran ce (Mra zo vić 2009: 190) pri pa da mo da li tet nim gla go li ma ko ji se od 
mo dal nih raz li ku ju po to me što do da ci (tem po ral ni, lo kal ni, uzroč ni i dr.) mo gu da sto je pre da + pre zent 
kon struk ci je (kao kod mo dal nih gla go la) ali i u okvi ru sa me da + pre zent kon struk ci je. Pri mer ko ji se u 
ovoj gra ma ti ci na vo di (str. 195) za gla gol us pe ti (ka da ima zna če nje do spe ti i si no nim no je sa sti ći) gla si:

ni sam us pe la ni da vik nem od iz ne na đe nja. 

Mo dal ne i mo da li tet ne gla go le, ta ko đe pre ma ovoj gra ma ti ci, ka rak te ri še još i da se gla gol ska 
do pu na (in fi ni tiv ili da + pre zent) ne mo že sup sti tu i sa ti no mi nal nom. Na osno vu to ga mo že se za klju či ti 
da je gla gol us pe ti sa mo sta lan u slu ča ju po ja vlji va nja no mi nal ne do pu ne (pri če mu ima zna če nje po ći za 
ru kom). Ovo se ilu stru je pri me rom:

Bek stvo nam je ko nač no us pe lo.

V. Ru žić (2006: 152) ta ko đe kon sta tu je ne pot pu no zna če nje uprav nih pre di ka ta ti pa sti ći, po sti ći, 
do spe ti, ko ji ma pri dru žu je i gla gol sko-ime nič ke usta lje ne iz ra ze kao što je, na pri mer, pro pu sti ti pri li ku 
= ne us pe ti, ne sti ći. Autor ka ih raz ma tra me đu gla go li ma nul te rek ci je, od no sno me đu gla go li ma ko ji su 
sen ten ci jal no tran zi tiv ni kon sta tu ju ći još i da bi se spo je vi ovih uprav nih gla go la/iz ra za mo gli raz ma tra ti 
kao kom plek sni pre di ka ti upra vo usled ne pot pu nog zna če nja nji ho vih uprav nih de lo va. Raz li ka iz me-
đu po me nu te gra ma ti ke i vi đe nja V. Ru žić po sto ji u tu ma če nju re če ni ca u ko ji ma se, ume sto re če nič ne, 
ja vlja no mi nal na do pu na. Na i me, na osno vu pri me ra na ve de nog u gra ma ti ci (Bek stvo nam je ko nač no 
us pe lo) mo že mo za klju či ti da je on svr stan u sa mo stal ne osno vu re če nič ne struk tu re, bu du ći da se ume-
sto gla gol ske po ja vi la no mi nal na do pu na. V. Ru žić i u tim slu ča je vi ma pri me ću je po sto ja nje re če nič ne 
pre di ka ci je, do du še im pli ci ra ne, a ko ja ima kom po nen tu „do ga đaj no sti“ (str. 149). Ta ko gle da no, i na-
ve de ni pri mer mo že se tran sfor mi sa ti u re če ni cu sa eks pli ci ra nom re če nič nom do pu nom: Ko nač no smo 
us pe li da po beg ne mo, či me gla gol us pe ti po sta je gla gol ne pot pu nog zna če nja.

1 Ovaj pri log na stao je u okvi ru pro jek ta Sin tak sič ka, se man tič ka i prag ma tič ka is tra ži va nja stan dard nog srp skog je zi ka 
(178004) ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te i na u ke Vla de Re pu bli ke Sr bi je.

2  Ovom pri li kom, usled ogra ni če nog obi ma ra da, ne će se ob u hva ti ti sva zna če nja ko ja ovaj gla gol mo že ima ti. 
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Za raz li ku od mo dal nih gla go la, kao i od mno gih mo da li tet nih, ovaj gla gol je fak ti van3 jer im pli-
ci ra isti ni tost ono ga što se do pu nom iz no si. U lin gvi stič koj li te ra tu ri ne po sto ji je din stve no mi šlje nje o 
od no su fak tiv no sti i mo dal no sti. Po sto je sta vo vi pre ma ko ji ma se ove dve ka te go ri je is klju ču ju,4 ali i oni 
pre ma ko ji ma ni je oprav da no iz kru ga mo dal no sti is klju či ti sve fak tiv ne is ka ze.5 Reč je o od no su pre ma 
sa mom poj mu mo dal no sti, što ne po sred no uti če i na iz dva ja nje ti po va mo dal no sti i na iz bor sred sta va za 
is ka zi va nje ove ka te go ri je. Opre de lju jem se za ši re shva ta nje i sma tram da gla gol us pe ti ima svo je me sto 
u se man tič kom po lju mo dal no sti. U tom slu ča ju na me će se pi ta nje ko jem ti pu mo dal no sti on pri pa da.

Ne spor no je da je mo dal nost slo že na i raz u đe na ka te go ri ja či je se gra ni ce te ško mo gu od re di ti (up. 
Ra do va no vić 2009: 133–135). U li te ra tu ri po sto je raz li či ta opre de lje nja ve za na za ti po lo gi ju mo dal nih 
zna če nja.6 Na osno vu uvi da u nju na sta la je jed na u ko joj se iz dva ja ju tri osnov na mo dal na ti pa: mo-
ti va ci o na, epi ste mič ka i eva lu a tiv na mo dal nost. Kri te ri jum za iz dva ja nje mo ti va ci o nog zna če nja je ste 
pri su stvo „po kre tač ke sna ge“ ko ja do vo di ili mo že do ve sti do ostva ri va nja si tu a ci je is ka za ne pro po zi-
ci jom.7 Epi ste mič ko zna če nje iz dva ja se na osno vu pri su stva zna če nja od re đe nog ste pe na „uve re no sti u 
po sto ja nje/na sta nak ne ke si tu a ci je“, dok eva lu a tiv no zna če nje ka rak te ri še „vred no va nje ne ke si tu a ci je“.

‘Mo ti va ci o na mo dal nost’ se mo že po sma tra ti kao dvo di men zi o nal ni tip u ko jem jed nu di men zi ju 
či ne poj mo vi ‘pod sti caj’ i ‘mo guć nost’, a dru gu poj mo vi ‘spo lja šnjost’ i ‘unu tra šnjost’.8 Nji ho vom kom-
bi na ci jom do bi ja se osnov na se man tič ka struk tu ra mo ti va ci o ne mo dal no sti:

podsticaj  mogućnost

Spoljašnji deontički i situacioni deontička i situaciona
Unutrašnji potreba, želja, namera, nastojanje, 

uspeh/neuspeh
sposobnost

3  Pod „fak tiv no šću“ se pod ra zu me va oso bi na pre di ka ta glav ne re če ni ce da svo jim zna če njem im pli ci ra isti ni tost ono ga što se 
nje go vom do pu nom iz no si. Osim „fak tiv nih“, po sto je i „kon tra fak tiv ni“ (su ge ri šu ne i sti ni tost in for ma ci je iz ra že ne do pun-
skom re če ni com) i „ne fak tiv ni“ gla go li (ne u tral ni su, ni su im pli ka tiv ni ni u fak tiv nom ni u kon tra fak tiv nom smi slu) (Ivić  
1977: 2–3). Me đu mo da li tet nim gla go li ma ko ji se na vo de kod Mra zo vić (2009 : 191) ima i ne fak tiv nih (na me ra va ti, na u mi-
ti, tru di ti se, po ku ša va ti, na sto ja ti) i fak tiv nih (obi ča va ti, usu di ti se, dr znu ti se) i kon tra fak tiv nih (pra vi ti se, pre tva ra ti se).

4  F. Ki fer (Ki e fer 1990: 7) kao re le vant ne kri te ri ju me za de fi ni sa nje mo dal no sti uzi ma poj mo ve ’ak tu el no sta nje sve ta’ i ’mo-
gu će sta nje sve ta’ i iz poj ma mo dal no sti is klju ču je fak tiv ne pre di ka te. P. Pi per (2005: 636) sma tra da je ka te go ri ja mo dal no sti 
sa stav ni deo sa dr ža ja sva ke re če ni ce. Odva ja ju ći ’mo dal no od re đe ne’ od ’mo dal no neo d re đe nih’ is ka za, ove dru ge ve zu je 
za po ja vlji va nje mo dal nih gla go la i dru gih mo dal nih iz ra za, a nji ho vu se man ti ku po ve zu je sa ne u tral no šću pre ma re al no sti/
ire al no sti is ka za.

5  Pal mer u knji zi Mood and Mo da lity (1986: 18), na pri mer, sma tra da bi bi lo po gre šno is tra ži va nje mo dal no sti ogra ni či ti 
na ne fak ti vost. U pi ta nju je sta tus de kla ra ti va i nji ho va pri pad nost epi ste mič kom si ste mu (str. 26–29, 86–88), kao i sta tus 
eva lu a ti va či ji su pre di ka ti naj če šće fak tiv ni (str. 141). U dru gom, iz me nje nom iz da nju ove knji ge, Pal mer (2001) od no su 
mo dal no sti i fak tiv no sti pri stu pa ne što dru ga či je. Or ga ni zu ju ći mo dal ni si stem u dva osnov na ti pa (‘Pro po si ti o nal mo da lity’ 
i ‘Event mo da lity’), iz dva ja i dru ge ti po ve, od no sno ka te go ri je ko je su po ve za ne s mo dal no šću. Tu iz dva ja tip struk tu ra s 
pre su po ni ra nim pro po zi ci ja ma (str. 11) za ko je kon sta tu je da su ve o ma slič ni kon struk ci ja ma s fak tiv nim pre di ka ti ma (ti pa 
ža li ti, bi ti uvre đen i sl.).

6  De talj ni ji pri kaz raz li či tih pri stu pa poj mu mo dal no sti i ti po lo gi ji mo dal nih zna če nja mo že se na ći kod Zve kić-Du ša no vić 
(2010b i 2011).

7  Na i me, pod sti caj dru gog li ca, unu tra šnja po tre ba, si tu a tiv no uslo vlje na neo p hod nost, kao i do zvo la, spo sob nost i si tu a tiv no 
uslo vlje na mo guć nost, u jed nom, isti na, ši ro kom smi slu, mo gu se shva ti ti kao osno va, ba za, po kre tač ka sna ga ne ke ak ci je, 
tj. kao mo tiv.

8  Di stink ci ja iz me đu ‘pod sti ca ja’ i ‘mo guć no sti’ do ne kle se po du da ra sa poj mo vi ma ‘nu žnost’ i ‘mo guć nost’, ko ji se ve zu ju za 
ni voe mo dal no sti, s tom raz li kom što je ‘nu žnost’ za me njen ‘pod sti ca jem’ kao jed nim op šti jim poj mom u ko jem je ‘nu žnost’ 
sa mo je dan od vi do va is po lja va nja ‘pod sti ca ja’. Di stink ci ja iz me đu ‘spo lja šnje’ i ‘unu tra šnje’ mo ti va ci o ne mo dal no sti od no-
si se na re la ci ju iz me đu mo dal nog iz vo ra (u mo ti va ci o noj mo dal no sti je to sna ga/si la/mo guć nost/spo sob nost ko ja po kre će/
iza zi va/omo gu ća va ak ci ju), is pu ni te lja pro po zi ci je (ono ga od ko ga se oče ku je ostva ri va nje za mi šlje ne si tu a ci je) i no si o ca 
mo dal ne kva li fi ka ci je (ono ga ko me stav pri pa da). Uko li ko mo dal ni iz vor i is pu ni telj ni su u sfe ri isto ga li ca reč je o ‘spo lja-
šnjoj mo ti va ci o noj mo dal no sti’, i ona je ‘spo lja šnja’ iz ugla ‘is pu ni te lja’. U ‘unu tra šnjoj mo ti va ci o noj mo dal no sti’ po kre tač-
ka sna ga na la zi se unu tar no si o ca sta va i usme re na je vi še na ostva ri va nje za mi šlje ne si tu a ci je. Is pu ni telj pro po zi ci je u ovom 
pod ti pu mo ti va ci o ne mo dal no sti ni je u pr vom pla nu.
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Unu tra šnji pod sti caj je pod tip mo ti va ci o ne mo dal no sti u ko jem se mo dal ni iz vor, po kre tač ka sna-
ga, na la zi unu tar no si o ca sta va i usme ren je na ostva ri va nje za mi šlje ne si tu a ci je. U ovom pod ti pu mo gu 
se pra ti ti fa ze mo ti va ci o nog ci klu sa: od ja vlja nja/po sto ja nja unu tra šnje po tre be, sve sti o njoj, že lje za 
po sti za njem ne ka kve si tu a ci je (za do vo lje njem po tre be, že lje), pre ko na me re, na sto ja nja da se za mi šlje na 
si tu a ci ja ostva ri, sve do uspe ha ili ne u spe ha nje nog ostva re nja. Me đu raz li či tim sred stvi ma za is ka zi va-
nje ovih fa za na la ze se i gla go li s mo dal nom se man ti kom: mo ra ti (= ima ti/ose ća ti po tre bu), hte ti, že le ti, 
na me ra va ti, na u mi ti, na sto ja ti, po ku ša va ti, us pe ti. Ako se po sma tra na ovaj na čin, gla gol us pe ti pred-
sta vlja za vr še tak mo ti va ci o nog ni za za po če tog unu tra šnjom po tre bom, te se ovim gla go lom sig na li zi ra 
i fa zni mo me nat, od no sno za vr še tak ne ke ak ci je ili si tu a ci je. 

Gla go li ko ji se, na osno vu ove se man tič ke struk tu re, mo gu svr sta ti u unu tra šnju mo ti va ci o nu mo-
dal nost po na ša ju se raz li či to u po gle du mo guć no sti po di za nja ne ga ci je.9 Oni ko ji ma se is ka zu ju že lja i 
na me ra, po pra vi lu po ka zu ju mo guć nost po di za nja ne ga ci je (npr. ni sam že le la da joj ka žem = že le la sam 
da joj ne ka žem, ni sam na me ra va la da joj ka žem = na me ra va la sam da joj ne ka žem). Za raz li ku od njih, 
kod gla go la na sto ja nja i gla go la us pe ti ovo ni je mo guć no:

ni sam us pe la da joj ka žem to što za pra vo mi slim (kon str.)
us pe la sam da joj ne ka žem to što za pra vo mi slim (kon str.)

U obe na ve de ne re če ni ce fa kat je da rad nja ozna če na do pu nom ni je re a li zo va na: ni sam joj re kla 
to što za pra vo mi slim. Ipak, in for ma ci je u nji ma se raz li ku ju jer se ne ga ci jom gla go la us pe ti ne gi ra po-
sti za nje že lje ne, pla ni ra ne si tu a ci je, ali se za dr ža va zna če nje po sto ja nja že lje, na me re da se ona ostva ri, 
dok se afir ma tiv nim ob li kom ovog gla go la i ne gi ra nom pro po zi ci jom is ka zu je uspeh u ne iz vr ša va nju 
ime no va ne si tu a ci je.

Dvo stru kim ne ga ci jom, ne ga ci jom gla go la us pe ti i do pun skog gla go la, do bi ja se po tvrd na vred-
nost:10 

ni sam us pe la da joj ne ka žem to što za pra vo mi slim (kon str.)

Ova re če ni ca či nje nič no ima zna če nje iden tič no re če ni ci Re kla sam joj to što za pra vo mi slim. Me-
đu tim, ona se na nju ne mo že sve sti bez gu blje nja in for ma ci je o ne u spe hu u na sto ja nju da se ne ostva ri 
si tu a ci ja ozna če na do pu nom. Dru gim re či ma, ne ga ci jom gla go la us pe ti i ne ga ci jom do pun skog gla go la 
do bi ja se in for ma ci ja da se ostva ri lo ono što se za pra vo ni je hte lo.

Ma đar ski ekvi va len ti po sma tra nog srp skog gla go la po ka zu ju sle de će:
Srp skom us pe ti u ma đar skom naj če šće od go va ra gla gol si kerül. Ma đar ska gra ma ti ka (Ba logh: 

2000: 406) svr sta va ga u mo dal ne gla go le. Ovaj gla gol je bez li čan i uz nje ga se, po pra vi lu, do pu na 
ostva ru je u in fi ni ti vu. In fi ni tiv uz bez lič ne pre di ka te u ma đar skom mo že do bi ti na sta vak za li ce uko li ko 
je po treb no uka za ti na vr ši o ca rad nje. U ta kvim re če ni ca ma po sto ji mo guć nost da se ja vi i se man tič ki 
(lo gič ki) su bje kat. Nje ga ka rak te ri še pa de žni na sta vak -nak/nek (Ba logh 2000: 442, An drić 2008: 80):

USPELA SAM, dakle, premrzla i uplakana, da za 
nekoliko sati prelistam sve te stranice koje se odnose 
na njega (KD, 62)

Összefagyva és sírva, néhány óra alatt SIKERÜLT 
tehát átlapoznom ezeket az oldalakat, amelyek rá 
vonatkoznak (KD/BJ, 69)

9  Po di za njem ne ga ci je na zi va se po ja va sme šta nja ne ga ci je uz gla gol uprav ne re če ni ce, iako ona lo gič ki pri pa da kla u zi. Ka rak-
te ri za ci jom ove po ja ve, te sto vi ma za nje nu iden ti fi ka ci ju kao i od re đi va njem kla se gla go la u sa vre me nom srp skom je zi ku uz 
ko je je ona mo gu ća, de talj ni je se ba vi J. Mo sko vlje vić (1996: 89-98). 

10  Pra vi li ma dvo stru ke ne ga ci je ba vi se M. Ko va če vić (2002). Jed no od pra vi la ve za nih za ovu po ja vu ve za no je za  ne gi ra nje i 
mo dal nog gla go la i gla go la u do pu ni i gla si „И у сло же ном гла гол ском и у сло же ном имен ском пре ди ка ту не га ци ја оби ју 
ком по не на та ис ка зу да је по тврд ну ври јед ност“ (str. 29).
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Pismonoša JE USPEO da pobegne (AI, 12) A levélvivőnek SIKERÜLT elmenekülnie (IA/CsZ, 
14)

A kad JE USPEO da zaspi pravim snom (...) potonuli 
su u tom snu i sused zdesna i misao na njega (AI, 50)

Mikor aztán igazi álomba SIKERÜLT merülnie (...), 
jobb oldali szomszédja és a hozzá tapadó gondolat is 
belesüllyedt ebbe az álomba (IA/CsZ, 48)

Grad JE USPEO da, donekle, pripitomi državu 
(KGy/VA, 289)

A városnak SIKERÜLT egy kevéssé megszelídítenie 
az államot (KGy, 614)

I u srp skom je zi ku, ako se gla gol us pe ti, kao i iz raz po ći za ru kom sa istom se man tič kom vred no-
šću, upo tre be im per so nal no, se man tič ki su bje kat će se ostva ri ti u da ti vu:11

USPE mu ponekad da se izvuče iz društva neprimećen 
(AI, 2004, 72)

Néha SIKERÜL neki észrevétlenül kihúznia magát a 
társaságból (inform.)

POŠLO MU JE ZA RUKOM da reši problem (AI, 
2004, 73)

SIKERÜLT neki megoldania a problémát (inform.)

Na uspeh u ostva ri va nju ne ke si tu a ci je mo že uti ca ti i vre me ko je sto ji na ras po la ga nju.12 Uspeh 
ko ji je po stig nut upr kos ogra ni če nom vre me nu eks pli ci ra se gla go lom sti ći = ékrez sa in fi ni tiv nom ili 
re če nič nom do pu nom, ali i ne u tral ni jim us pe ti = si kerül ka da kon tekst upu ću je na vre men sku ogra ni-
če nost. U ma đar skom se uz gla gol ékrez ostva ru je ko re la tiv ar ra, ka da se u funk ci ji pro po zi ci je po ja vi 
re če ni ca. Do pun sku re če ni cu uvo di ve znik hogy, a njen pre di kat re a li zu je se u im pe ra ti vu:13

STIGLA SAM i ručak da skuvam (razg.) SIKERÜLT még ebédet is főznom (inform.)
Jedva SAM USPELA, na brzinu, za nekim šankom, 
da pojedem sendvič (KD, 44)

Arra is alig ÉRKEZTEM, hogy az egyik büfépultnál 
bekapjak egy szendvicset (KD/BJ, 41)

...pošto JE jedva USPELA da zakuka tri puta (KD, 
85)

...alig-alig ÉRKEZVÉN arra is, hogy hármat 
kakukkoljon (KD/BJ, 101)

Se man ti ka uspe ha ne po sred no je po ve za na sa mo guć no šću za ostva re njem ne ke si tu a ci je, s tom 
raz li kom što ‘uspeh’ pod ra zu me va i re a li zo va nost si tu a ci je ozna če ne gla go lom u do pu ni, dok ‘mo guć-
nost’ (bez do dat nih in for ma ci ja) to ne pod ra zu me va. Pri sut nost zna če nja mo guć no sti po tvr đu ju i pri me ri 
u ko ji ma je u srp skom je zi ku eks pli ci ran uspeh, a u ma đar skom sa mo mo guć nost. Kao sig nal zna če nja 
mo guć no sti u ma đar skom se po ja vlju ju po ten ci jal ni su fiks -hat/het,14 i gla gol tud15 upo tre bljen s mo dal-
nim zna če njem mo ći:

...pre no što SU njihovi snažni nosači USPELI da ih 
iznesu iz pećine (KD, 72)

...mielőtt erős teherhordóik kiviHETték őket a 
barlangból (KD/BJ, 83)

11  Ovaj tip su bje kat skog da ti va I. An to nić (2004: 72) svr sta va u „да тив но си о ца по тре бе, ну жде, мо гућ но сти, уме ћа, са зна-
ња“. Ja vlja se, da kle, uz pre di ka ci je ko je ozna ča va ju čo ve ko vu po tre bu ili nu ždu, mo guć nost, ume će ili sa zna nje. Ova kvo 
tu ma če nje po sma tra nih struk tu ra još je je dan ar gu ment za svr sta va nje gla go la us pe ti u sred stva za iz ra ža va nje mo dal nog 
zna če nja. 

12  V. Ru žić (2006: 152) uprav nim pre di ka ti ma ti pa sti ći, po sti ći, do spe ti, pri dru žu je i gla gol sko-ime nič ke usta lje ne iz ra ze kao 
što je, na pri mer, pro pu sti ti pri li ku = ne us pe ti, ne sti ći.  Pri me ću je da se ovom gru pom gla go la i iz ra za „ре фе ри ше о то ме 
да ли до ла зи до пра во вре ме ног ре а ли зо ва ња ка квих ак тив но сти озна че них за ви сном пре ди ка ци јом“ (str. 152). Ovaj 
se man tič ki mo me nat gla go la us pe ti vi di se i u Mra zo vić (2009: 195) na osno vu da tih si no ni ma do spe ti i sti ći.

13  O ma đar skom im pe ra ti vu u za vi snim re če ni ca ma uve de nim ve zni kom hogy up. Zve kić-Du ša no vić (2010a: 743–744). S ob-
zi rom na ko re la tiv ar ra i se man ti ku gla go la érkez, za vi sna re če ni ca se mo že svr sta ti u rek cij ske do pu ne ko je ima ju i obe lež je 
ci lja (up. Ba logh 2000: 492, 502; An drić: 2008: 182, 187). 

14  O mo dal nom zna če nju ovog ma đar skog su fik sa up. Ki e fer (1985), Körtvély (2009), Zve kić-Du ša no vić (2006, 2011).
15  Ti po ve mo dal nog zna če nja gla go la tud ana li zi ra Ki e fer (1984).
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... to sam odmah shvatila, jer mi je izgleda ta misao 
došla još pre nego što SAM i USPELA da je proverim 
(KD, 47)

... mindjárt így gondoltam, még mielőtt 
ellenőrizHETtem volna helytállóságát (KD/BJ, 46)

Prevodi neke njegove tekstove, piše o njemu, 
USPEVA16 na tome ponešto i da zaradi (KGy/VA, 
266)

Ezt-azt fordít tőle, ír róla, keresni is TUD ezzel 
valamit (KGy, 434)

Iz o sta vlja njem eks pli cit nog sig na la ‘uspe ha’ gu bi se mo dal no zna če nje, od no sno gu bi se in for ma-
ci ja o to me da je ostva re nju si tu a ci je ozna če ne u pro po zi ci ji pret ho di la vo lja, na sto ja nje, trud da se ona 
ostva ri. Ovo po ka zu ju pri me ri u ko ji ma je srp ska kon struk ci ja s gla go lom us pe ti i do pu nom pre ve de na 
sa mo pu no znač nim gla go lom:

...za vreme rata USPELA (JE) da pobegne, udomi se, 
i sama othrani dvoje dece, rođene uoči ratnog vihora 
(AD, 79)

...háború alatt megmenekült, ott letelepedett, és a 
háboru viharai közepette született két gyermekét 
egymaga nevelte föl (AD/VM, 24)

Do tada, moj otac JE već USPEO da pronađe novi 
„Ghetaldus“ (AD, 123)

Addig már beszerzett apa egy új szemüveget (AD/
VM, 40)

Pri me ri u ko ji ma se ume sto gla gol ske po ja vlju je no mi nal na do pu na po ka zu ju da u oba je zi ka ona 
za u zi ma po zi ci ju gra ma tič kog su bjek ta, od no sno da se ostva ru je u no mi na ti vu:

Bekstvo nam JE konačno USPELO (MP) Végül SIKERÜLT a menekülés (inform.)
USPELI SU mi kolači (razg.) SIKERÜLT a kalácsom (inform.)

Uko li ko ovaj gra ma tič ki su bje kat ima gla gol sku se man ti ku i re pre zen to van je, na pri mer, de ver-
ba tiv nom ime ni com, u oba je zi ka po sto ji mo guć nost tran sfor ma ci je u gla gol sku do pu nu (up. ko nač no 
smo  us pe li da po beg ne mo = végül si került me nekülnünk). Ako je, pak, pred met nog ka rak te ra, gla gol ska 
do pu na je im pli cit no pri sut na i mo že se re kon stru i sa ti (up. us pe la sam da na pra vim /do bre/ ko la če = 
si került /jó/ kalácsot csinálnom). 

ZAKLJUČAK

U ra du su se iz ne li ar gu men ti za uvr šta va nje gla go la us pe ti u sred stva za iz ra ža va nje mo dal no sti. 
Nje go va se man ti ka svr sta va ga u tip unu tra šnjeg pod sti ca ja jer je si tu a ci ja ozna če na do pu nom u skla du 
sa po tre ba ma, že lja ma i na sto ja nji ma su bjek ta. Gla go lom us pe ti obe le ža va se po sled nja fa za u ovom 
mo ti va ci o nom ni zu, kao i ostva re nost si tu a ci je ime no va ne u do pu ni, sto ga sa dr ži i fa znu se man ti ku i 
obe lež je fak tiv no sti.

Ma đar ski ekvi va lent ovog srp skog gla go la naj če šće je bez lič ni mo dal ni gla gol si kerül, ko ji se po-
ja vlju je s do pu nom u in fi ni ti vu i sa se man tič kim su bjek tom u da ti vu. Ovoj struk tu ri for mal no je naj bli ža 
ona u ko joj se gla gol us pe ti upo tre blja va im per so nal no, bu du ći da se i u njoj ja vlja se man tič ki su bje kat 
u da ti vu, s tom raz li kom što je, za raz li ku od ma đar skog, uobi ča je na upo tre ba kon struk ci je da + pre zent. 
Gla gol érkez ta ko đe je za be le žen kao ekvi va lent, pr ven stve no u onim is ka zi ma u ko ji ma je sa dr ža no 
zna če nje ostva re no sti rad nje is ka za ne do pu nom upr kos ogra ni če nom vre me nu. Ta da je i gla gol us pe ti 
si no ni mi čan gla go lu sti ći.

Od stu pa nja od ovih mo de la do vo de do se man tič kih raz li ka u od no su na ori gi nal ni tekst. Naj o či-
gled ni je je to u pri me ri ma u ko ji ma je struk tu ra us pe ti + da + pre zent pre ve de na su fik som -hat/het ili 
mo dal nim gla go lom tud i do pu nom u in fi ni ti vu. U ta kvim se slu ča je vi ma gu bi eks pli cit ni sig nal re a li-

16 U ovom primeru pojavljuje se imperfektivni par glagola uspeti – uspevati. Njegova semantika, u nekim domenima upotre-
be, razlikuje se od perfektivnog uspeti, što se ovom prilikom neće razmatrati.
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zo va no sti si tu a ci je ozna če ne u do pu ni jer su ovo, u ma đar skom, pre vas hod no sred stva za is ka zi va nje 
mo guć no sti. 

Za be le že ni su i pri me ri u ko ji ma je iz o stao ele ment ko ji bi funk ci o ni sao kao ekvi va lent gla go la 
us pe ti. Ta kvim pre vo di lač kim po stup kom u pot pu no sti se is klju ču je in for ma ci ja o to me da je re a li za ci ji 
si tu a ci je ozna če ne u do pu ni pret ho di la vo lja, na sto ja nje, trud da se ona ostva ri.
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Dušanka Zvekić-Dušanović

ABOUT A VERB uSPETi AND ITS HUNGARIAN EQUIVALENTS

Summary

In this paper some of the syntactic models with a verb uspeti are being presented and its status in Serbian verbal 
system is being discussed. The paper also analyses its semantic structure, within which modal, factive and phase 
semantic components are identified. 
Serbian examples containing this verb, which are recorded in literary and linguistic works, are compared with 
their Hungarian equivalents. This analysis discernes formal similarities and differences between semantically ho-
mologous utterances in these two languages, and also addresses individual semantic inequalities in translations to 
Hungarian.   
The most often Hungarian equivalent of the verb uspeti is verb sikerül. This Hungarian verb is impersonal and 
takes an infinitive complemet and a logical subject in dative. Formally the closest structure to this one is a structure 
within which the verb uspeti is used impersonally since it also contains logical subject in dative, except that, unlike 
Hungarian, it is common to use a construction  da + prezent. A verb érkez has also been recorded as an equivalent 
primarily in those utterances which contain a meaning of realization of an action expressed by the complement 
despite limited time. In that case, the verb uspeti is synonymous to verb stići. Aberrations from these models lead 
to semantic differences relative to the original text. This is most obvious in the examples where the structure uspeti 
+ da + prezent is translated by a suffix -hat/het or modal verb tud and infinitive complement. In these cases an exp-
licit signal of the situation realization denoted in the complement is lost because these units are primarily means of 
expressing possibility in Hungarian. The examples with a missing element which would function as an equivalent 
of the verb uspeti have also been recorded. This totally excludes information that realization of the situation deno-
ted in the complemet was preceded by will, insistence, and effort to actualize it.  

         Dušanka Zvekić-Dušanović
                 Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
                 dusa@neobee.net
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2. контактна лингвистика

Laura sPăriosu -  roDica ursuLescu MiLičić

INTERFERENȚE ROMÂNOSÂRBE LA NIVELUL FRAZEOLOGIEI1

Scopul acestei lucrări este da a cerceta interferențele româno-sârbe la nivelul frazeologiei. Folosind dicționarele 
frazeologice, intenția autoarelor este de a identifica atât asemănările, cât și deosebirile dintre expresiile frazeologice 
în aceste două limbi, demonstrând că astfel de îmbinări de cuvinte pot fi identice: a rupe (cuiva) inima / slomiti 
(nekome) srce, parțiale: a arde, a frige, a seca (pe cineva) la inimă / parati (nekome) srce, a rămâne cu buzele 
umflate / ostati kratkih rukava și diferite: a-şi lua inima în dinţi / stisnuti petlju. Având în vedere faptul că cele 
mai multe expresii de ascest gen au echivalent în cealaltă limbă, subliniem că aceste coincidenţe de formă internă, 
precum şi asemănările în valorificarea metaforică pot fi explicate atât prin condiţiile identice de viaţă, cât şi prin 
asemănările în dezvoltarea culturală a celor două popoare (român şi sârb). Funcţia lor în limbă este, pe de o parte, 
de a înlesni comunicarea, iar pe de alta, de a evoca experienţa umană din care au luat naştere.

Cuvinte cheie: limba română, limba sârbă, frazeologie, interferențe 

1.  CONSIDERAȚII PRELIMINARE

Lexicografia este domeniul aplicativ al lingvisticii care impune în mod firesc analiza şi explicarea 
expresiilor (Dumistrăcel, 1980: 131). O serie de cercetări contemporane asupra lexicului au adus con-
tribuţii valoroase în înţelegerea componenţei şi a dinamicii dezvoltării acestui domeniu al limbii, prin 
definirea unor criterii derivate din optica modernă a unui determinism de tip structural, având ca urmare 
afirmarea specificului unor compartimente, cum ar fi frazeologia (Dumistrăcel, 1980: 132).

Frazeologia este compartimentul limbii care studiază unităţile frazeologice dintr-o limbă sau din-
tr-un grup de limbi: apariţia şi originea acestora, utilizarea lor în limba comună sau în limbajele speciali-
zate, rolul pe care îl au în modernizarea limbii literare. Deși perspectivele din care poate fi abordată sunt 
foarte variate și implică diferite domenii - morfologia, sintaxa, semantica, stilistica, psiholingvistica, 
etnolingvistica, culturologia, studiul unităţilor frazeologice pune și o serie de probleme2.

Deşi definită ca domeniu autonom (Bally, 1951; Vinogradov, 1946), frazeologia pune o serie de 
probleme, caracterizându-se prin lipsa unităţii de vedere în ceea ce priveşte o serie de chestiuni  impor-
tante3. Meritul incontestabil al lui Bally constă  în faptul că el, pentru prima dată în istoria  lingvisticii, a 
argumentat ştiinţific necesitatea studierii îmbinărilor stabile de cuvinte, iar  soluţiile propuse cu referire 
la aceste îmbinări au avut un rol decisiv în constituirea noii subdiscipline. În ceea ce priveşte contribuţia 
lui  Vinogradov  la studiul unităţilor  frazeologice, vom  sublinia că lingvistul rus a refăcut,  în  baza 
specificului frazeologiei limbii ruse, schema frazeologică a lui Charles Bally, evidenţiind, în  funcţie 

1 Lucarea este realizată în cadrul proiectului nr. 178002, Jezici i kulture u vremenu i prostoru „Limbi şi culturi în timp şi spaţiu”.
2 În pofida existenței unei bibliografii destul de bogate,  frazeologia devine  o problemă, dacă nu controversată, cel puţin una 

deschisă în cercetările lingvistice, având implicaţii în studiile de  lexicologie,  lexicografie,  semantică,  onomasiologie, 
gramatică, cultivare a limbii etc.

3  Astfel,  însuşi termenul de frazeologism are numeroase concepții şi definiri; totuși, într-un fel sau altul, toate acestea se con-
centrează în jurul  afirmaţiei că este vorba despre o unitate stabilă de cuvinte cu sens figurat; ea se caracterizează prin carac-
terul fix, stabil al poziţiei elementelor componente, precum şi prin caracterul expresiv, de exemplu: a tăia frunze la câini „a 
pierde vremea”, a vinde gogoşi „a spune minciuni”, a-i sta ca un ghimpe în ochi „a constitui o permanentă ameninţare” etc.
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de gradul de coeziune şi de motivare semantică a elementelor componente, trei tipuri de frazeologisme 
(suduri / fuziuni frazeologice, unităţi frazeologice şi îmbinǎri frazeologice).

În literatura română de specialitate, frazeologia este considerată disciplină autonomă de-abia  în-
cepând cu anii ’80, când Stelian Dumistrăcel scria că „frazeologia tinde să fie considerată chiar o disci-
plină  lingvistică autonomă” (Dumistrăcel, 1980: 132), iar Theodor Hristea o vedea drept disciplină „în 
curs de constituire” (Hristea, 1984: 160).

Deşi frazeologia trebuie separată atât de sintaxă, cât şi de lexicologie, ea se apropie cel mai mult 
de aceasta din urmă prin obiectul ei de cercetare şi prin metodele de investigaţie pe care le foloseşte 
(Hristea, 1984).  Acest lucru îl putem deduce şi făcând investigarea principalelor tipuri de unităţi fraze-
ologice, care cel mai mult seamănă, din această perspectivă, cu cele lexicale. Asemenea cuvintelor, şi 
frazeologismele au un înţeles unitar, iar acest lucru se observă cel mai bine în cazul locuţiunilor, care, în 
unele privinţe, constituie principala categorie de unităţi frazeologice (Hristea, 1984).

Alte unităţi frazeologice (de asemenea numeroase şi importante) sunt, fără îndoială, expresiile, al 
căror statut este mult mai puţin clar decât al locuţiunilor (Hristea, 1984). Putem spune, în acest sens, că 
unii cercetători români şi străini fie că nu fac diferența dintre expresii și locuţiuni, fie că le includ în aces-
tea din urmă, ori consideră că cei doi termeni (adică locuţiune şi expresie) sunt sinonimi4. Din această 
cauză, ei apar intrebuinţaţi paralel sau chiar unul în locul celuilalt (Hristea, 1984).   

Se poate ajunge la concluzia că  principiul de bază în  determinarea frazeologismelor este 
caracterul lor idiomatic, unde idiomacitatea înseamnă, în primul rând, „un transfer de sens, o  renovare 
semantică a conţinutului general al unor îmbinări de cuvinte, care are loc în baza diferitelor procese 
semantice în interiorul  îmbinărilor date” (Hristea, 1984: 150). În componenţa unei  expresii idiomatice 
intră cel puţin două elemente modificate semantic. 

În cadrul unor unităţi frazeologice, elementele constitutive îşi păstrează independenţa semanti-
că, ceea ce permite calchierea sau traducerea lor literală într-o altă limbă. Astfel, gorak kao žuč a fost 
redat în româneşte prin amar ca fierea, lukav kao lisica a fost tradus prin şiret ca vulpea, vredan kao 
pčela prin harnic ca albina ş.a.m.d. Spre deosebire de asemenea îmbinări frazeologice, care sunt diso-
ciabile şi în care cuvintele îţi păstrează sensul lor propriu, expresiile idiomatice (numite încă şi idiotis-
me sau idiomatisme) au sens figurat, care aparţine întregului grup frazeologic, imposibil de tradus ad 
litteram într-o altă limbă: a cumpăra mâţa-n sac / kupiti mačku u džaku;a pune în aceeaşi oală / strpati 
u isti lonac;a rămâne cu buzele umflate / ostati kratkih rukava etc. Ca expresii specifice unei anumite 
limbi, idiotismele trebuie traduse cu multă grijă într-o altă limbă, tocmai pentru că înţelesul lor nu poate 
fi dedus din suma părţilor componente.

Având în vedere marele număr de frazeologisme, care se folosesc în cele mai variate domenii de 
activitate, se poate spune că studiul frazeologiei ne pune în contact cu istoria, cultura şi civilizaţia popo-
rului nostru sau ale altor popoare într-o măsură incomparabil mai mare decât o fac studiul foneticii şi cel 
al structurii gramaticale (Hristea, 1984). Dintre diversele compartimente ale limbii, numai vocabularul 
propriu-zis şi frazeologia sunt, de fapt, expresia culturii şi a civilizaţiei, pentru că numai ele reflectă 
nemijlocit schimbările care se produc în societate. În acest adevăr incontestabil vedem un motiv în plus 
să acordăm frazeologiei mai multă atenţie atât în planul strict al cercetării ştiinţifice, cât şi în procesul de 
predare şi cultivare a limbii române (Hristea, 1984). 

Vorbind despre fenomenul în discuţie, mai trebuie spus că el este cunoscut în toate limbile. Deo-
sebirile de la una la alta sunt exclusiv cantitative şi nu pot fi explicate, cum se face, obişnuit, cu ajutorul 
psihologiei etnice (Iordan, 1975). Singurul criteriu de diferenţiere este cel sociologic; cu cât subiectul 
vorbitor aparţine unei categorii situate pe o treapta mai de jos a societăţii, cu atât limba utilizată de el va 
fi mai bogată în termeni expresivi. Lipsa, aproape totală, a oricărei constrângeri din afară, îl face să se 
manifeste cu o spontaneitate şi o naturaleţe desăvârşite în toate atitudinile sale, mai ales când acţionează 
sub impulsul unor stări sufleteşti emoţionale (Iordan, 1975).

4  Menționăm aici definiția lui Ion Coteanu care vorbește despre „grupuri de cuvinte care, fără a fi propoziţii, au înţeles de adjectiv 
se numesc locuţiuni (adică expre i) adjectivale” (Coteanu, 1982: 99); dintre lingviştii străini, Pierre  Guiraud (Guiraud, 1963) 
aplică termenul locuţiune şi expresiilor, iar Charles Bally (Bally, 1951) nu face decât o diferenţa mai generală între grupurile 
de cuvinte libere şi cele stabile numite şi frazeologice.
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Aceeaşi libertate vorbitorul o demonstrează şi când este vorba despre expresia lingvistică. Altfel 
spus, culoarea limbajului individual este în funcţie de cultură, faţă de care stă, obişnuit, într-un raport 
invers proporţional (Iordan, 1975: 267). Dacă dorim să facem o clasificare a diverselor idiomuri din 
acest punct de vedere, putem afirma că bogăţia plastică mai mare a unora se datoreşte nu specificului 
etnic, ci caracterului mai genuin, mai apropiat de starea naturală, al poporului respectiv (Iordan, 1975).

În continuare prezentăm pe scurt unele clasificări ale frazeologismelor, şi anume, după structură 
și după tipul semantic.

După structură frazeologismele pot fi:
1. Construcţii prepoziţional-cazuale: (raditi) ispod žita/(a face ceva) pe sub mână;(kupiti) ispod tezge/
(a obţine ceva) pe sub tejghea;
2. Sintagme: Ahilova peta/călcâiul lui Ahile; alfa i omega/alfa şi omega; nemati dlake na jeziku/a nu 
avea păr pe limbă; očitati lekciju/a da cuiva o lecţie;
3. Prepoziţii subordonate: kad na vrbi rodi grožđe/când o face plopul pere şi răchita micşunele;  gde 
je Bog rekao laku noć/unde şi-a înţărcat dracul copiii.
4. Propoziţii cu structuri independente: zaigraće mečka i pred njihovim vratima (fără echivalent româ-
nesc).

După tipul semantic, frazeologismele pot fi:
1. Frazeologisme globale: saterati u mišju rupu/a alunga pe cineva în gaură de şoarece; Bogu iza leđa/
la dracu-n praznic adică acele frazeologisme la care există o reciprocitate dintre cuvintele care le for-
mează. Doar împreună (global), frazeologismul saterati u mišju rupu înseamnă în limba sârbă „nadvla-
dati“, „potpuno potisnuti“/„a învinge“, „a da la o parte“. Dacă în locul verbului saterati/ a alunga am 
folosi verbele precum otići/a pleca, sau leći/a se culca  nu am avea aceeaşi semnificaţie.
2. Frazeologisme – componente: obećavati zlatna brda i doline/a promite marea cu sarea, ne vredi ni 
prebijene pare/nu valorează nici o para chioară respectiv, acele frazeologisme în care doar o compo-
nentă le aparţine şi este purtătorul semnificaţiei frazeologice, astfel ca tocmai el este cel care are semni-
ficaţie metaforică. În exemplele menţionate, componenta brda i doline are o semnificaţie  metaforică „ 
toate cele bune”, iar componenta ni prebijene pare/nici o para chioară are semnificaţia „nimalo”/ „nici 
un pic”. 

Când vorbim despre partea expresivă a frazeologismelor în limba sârbă literară şi frazeologia 
se clasifică conform stilului funcţional. De aceea, lexicologia ne oferă şase tipuri de frazeologisme, ca 
o clasificare generală, adăugându-i şi una condiţională, clasificare emoţional-expresivă. Astfel, avem 
următoarele tipuri de frazeologii:
1. Frazeologie interstilistică, neutrală, a cărei parte fac frazeologismele care apar în diferitele stiluri 
ale limbii literare, trecând dintr-unul în celălalt. De ex: mrtva tišina; visiti u vazduhu; izaći na svetlost 
dana/a ieşi la lumina zilei; igrati se vatrom/a se juca cu focul.
2. Frazeologia literară din sursele orale şi scrise – pe care o constituie unităţile frazeologice preluate 
din diverse scrieri sau legende şi care constituie o parte tradiţională a tradiţiei europene, dar şi a tradiţiei 
populare specifice: bure bez dna/sac fără fund; obećana zemlja/ţara promisiunilor.
3. Frazeologia profesională – care este alcătuită din frazeologisme aparţinând diferitelor activităţi de 
specialitate, apoi din domeniul sportului, transporturilor, filmului, teatrului, comerţului, activităţii mili-
tare, meşteşugăritului, practicii şcolare, cu exemple după cum sunt: dobiti zeleno svetlo, krenuti punom 
parom, podići zavesu, biti prva violina5.
4. Frazeologia ştiinţifică alcătuită din frazeologisme în diferite ştiinţe: (staviti) znak jednakosti/a pune 
semnul de egalitate; višak vrednosti/plusvaloare.
5. Frazeologia administrativ-juridică, alcătuită din frazeolgisme aparţinând unor domenii de speciali-
tate, care tind ca în cea mai mare măsură să precizeze relaţiile din societate şi din stat: staviti ad akta/a 
pune ad acta; staviti na dnevni red/a pune pe ordinea de zi.
6. Frazeologia vorbită, alcătuită din frazeologisme care aparţin limbii de comunicare cotidiană, în di-
ferite împrejurări. Această frazeologie, în cele mai dese cazuri, are o coloratură emoţională, este marcată 

5  Aceste frazeologisme sunt fără echivalent în dicționarul frazeologic.
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de atutudinea vorbitorului – ironică, hazlie, cu intenţii bune sau rele, etc: mlatiti praznu slamu/ a bate 
apa-n piuă;lupati glavom o zid/a da cu capul de perete (http://sr.wikipedia.org/wiki).  

2.  INTERFERENȚE FRAZEOLOGICE SÂRBOROMÂNE: EXEMPLE

La acest capitol, ne-am propus să cercetăm asemănările și deosebirile, precum și modul 
la care unele frazeologisme au fost transpuse din limba română în limba sârbă. Astfel, am 
identificat:

a)  Expresii frazeologice identice:
a sta ca pe ace / sedeti kao na iglama;
amar ca fierea / gorak kao žuč;
şiret ca vulpea / lukav kao lisica;
harnic ca o albină / vredan kao pčela;
bun ca pâinea / dobar kao hleb;
a cumpăra mâţa-n sac / kupiti mačku u džaku;
negru pe alb / crno na belo;
a sparge gheaţa / probiti led;
a i se rupe, a rupe (cuiva) inima /  slomiti (nekome) srce;
a avea (pe cineva) în (sau la) inimă / imati (nekoga) u srcu;
a fi bun la inimă / biti dobra srca;
a avea inimă deschisă / imati otvoreno srce;
a fi fără inimă / biti bez srca;
a deschide inima (sau sufletul) / otvoriti srce (ili dušu);
din inimă, din toată inima / od srca, od sveg srca;
a râde cu lacrimi / smejati se do suza;
curat ca lacrima / čist kao suza;
a avea limbă lungă /imati dugačak jezik;
pentru nimic în lume / ni za šta na svetu/ni za sve blago sveta/ni za koje novce (totală şi parţială);
a ţine cuiva lumânarea / držati nekome sveću;
în lung şi în lat / uzduž i popreko;
a ridica mâinile / dići ruke;
a-şi scoate nasul la iveală / promoliti nos;
a nu-şi vedea lungul nasului / ne videti dalje od nosa;
a avea mai mult noroc decât minte / imati više sreće nego pameti;
a spune lucrurilor pe nume / nazvati stvari pravim imenom;
a pune în aceeaşi oală / strpati u isti lonac;
a nu-şi crede ochilor / ne verovati očima;
a-i deschide (cuiva) ochii / otvoriti (nekome) oči;
a citi printre rânduri / čitati između redova;
a se pune pe picioare / stati na noge;
a da roade / uroditi plodom;
a muri de ruşine / umreti od stida;
a-şi vedea de treabă / gledati svoja posla;
a face din ţânţar armăsar / praviti od komarca magarca;
a strânge cureaua / stegnuti kaiš;
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a-şi dezlega punga / odrešiti kesu.

b)  Expresii frazeologice parţiale:
a căuta acul în carul cu fân / tražiti iglu u plastu sena;
a nu-i fi (cuiva) boii acasă / nisu mu sve koze na broju;
frumos ca o icoană / lep kao slika;
a rămâne cu buzele umflate / ostati kratkih rukava;
pentru nimic în lume / ni za sve blago ovog sveta;
bob cu bob se face snop/picătură cu picătură se face baltă/ban peste ban se face morman / zrno 
po zrno pogača;
gol puşcă / în costumul lui Avram / kao od majke rođen;
a avea minte de vrabie / biti kokošije pameti;
vorbesc gurile rele / govore zli jezici;
şi-a găsit acul peticul / našla vreća zakrpu;
a face pe cineva harcea-parcea / pretvoriti nekoga u prah i pepeo;
a-i veni cuiva de hac / doći nekome glave;
a-i sălta (cuiva) inima (de bucurie) / treperiti (nekome) srce od sreće ;
cât îi cere (cuiva) inima / koliko mu srce želi;
a arde, a frige, a seca (pe cineva) la inimă / parati (nekome) srce;
a avea (ceva) pe inimă / ležati (nešto) na srcu;
a pune (ceva) la inimă / primiti k srcu;
a avea tragere de inimă (pentru), a-l trage (pe cineva) inima să... / imati volju (za što) ;
 a avea inimă haină / biti zla srca;
a avea inimă de piatră / biti tvrda srca;
a se muia la inimă, a (i) se înmuia (cuiva) inima / biti meka srca;
a-i veni (cuiva) inima la loc / biti srce na mestu;
a-i sări (cuiva) inima din loc / srce skoči u grlo;
 (a fi) cu inima împăcată / olakšati srce;
a i se lua, a i se ridica (cuiva) o piatră de pe inimă / pasti kamen sa srca;
a fi lovit cu leuca / biti udaren mokrom čarapom;
a alerga după cineva cu limba scoasă / bežati kao bez duše;
cât e lumea şi pământul / dok je sveta i veka;
a păzi pe cineva ca lumina ochilor / čuvati kao oči u glavi;
a tăcea molcom, chitic / ćutati kao zaliven;
a trece ca pe lângă o moară pustie / prolaziti kao pored turskog groblja; 
a se-ntâlni nas în nas (cu cineva) / sresti se (s nekim) licem u lice;
tot naşul îşi are naş / ima i nad popom pop;
a căuta nod în papură / tražiti dlaku u jajetu;
sac fără fund / bure bez dna;
sărac lipit pământului / siromašan kao crkveni miš;
a sta cu mâinile în şolduri / sedeti skrštenih ruku;
tace şi coace / ćuti i smišlja;
a se apuca de treabă / latiti se posla;
plouă cu găleata / lije kao iz kabla;
a se uita urât / gledati popreko;
a fi scump la vorbă / biti škrt na rečima;
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a se pierde cu firea / izgubiti glavu;
a avea gărgăuni în cap / imati bubice u glavi;
a ridica pe cineva în slăvi / uzdizati u nebesa;
a pune coada pe spinare / podviti rep.

c)  Expresii frazeologice diferite:
a-şi lua inima în dinţi / stisnuti petlju;
a tăia frunze la câini / hvatati zjale, krasti Bogu dane;
unde dai şi unde crapă / pojuriti zeca, a isterati vuka;
a zice unul hăis şi celălalt cea / ni u klin, ni u ploču;
a face haz de necaz / udariti brigu na veselje;
nici laie, nici bălaie / nit´ smrdi, nit´ miriše;
a căra lemne la pădure / sipati pesak u more;
a asuda sub limbă / pretrgnuti se od posla;
a trage la măsea / pokvasiti grlo;
la mama dracului / Bogu iza leđa;
a bate măr pe cineva / istući na mrtvo ime, prebiti kao vola u kupusu;
cu mic, cu mare / znani i neznani;
a fi cu musca pe căciulă / imati putera na glavi;
a da cuiva mură-n gură / dati (nekome) kao na tacni;
a face nazuri / izvoditi besne gliste;
a avea orbul găinilor / biti slep kod očiju;
a da ortul popii / otići Bogu na istinu;
a fi (a se afla, a trăi ca) în sânul lui Avram / živeti kao bubreg u loju;
a-şi aprinde paie-n cap /navući bedu na vrat.

Expresiile identice, ale căror elemente îşi păstrează autonomia semantică, au fost traduse literal, 
dat fiind că aceste îmbinări de cuvinte pot fi transpuse cu uşurinţă într-o altă limbă. În ce priveşte 
echivalenţele parţiale, ale căror elemente nu pot fi traduse  mot-à-mot, acestea au fost înlocuite cu 
echivalenţe care au acelaşi sens, dar diferă prin unele componente. În ce priveşte expresiile diferite, ale 
căror elemente, fiind bine sudate, reprezintă o dificultate în transpunere, aici au fost găsite frazeologisme 
care coincid ca sens, dar diferă prin imaginea care stă la baza sensului lor. 

3.  CONSIDERAȚII FINALE

Unităţile frazeologice pot fi studiate şi clasificate din diverse puncte de vedere, punând o serie de 
probleme precum originea, structura, valoarea stilistică etc. Pe noi, însă, la locul acesta, ne-a interesat 
modul în care aceste îmbinări de cuvinte se transpun în limba sârbă, cu care limba româna vorbită în 
Voivodina este în contact nemijlocit. 

Între frazeologismele prezentate se pot detecta atât asemănări, cât şi deosebiri. Coincidenţele de 
formă internă şi asemănările în valorificarea lor metaforică pot fi explicate atât prin condiţiile identice 
de viaţă, cât şi prin asemănările în dezvoltarea culturală a celor două popoare (român şi sârb). Având 
în vedere toate acestea, adăugăm că unităţile frazeologice într-o limbă reprezintă sinteze ale gândirii 
capabile să exprime esenţialul în mod clar, concis. Aceste îmbinări de cuvinte pătrund dintr-o limbă în 
alta şi, indiferent de vechimea lor, nu pierd din actualitate. Funcţia lor în limbă este, pe de o parte, de a 
înlesni comunicarea, iar pe de alta, de a evoca experienţa umană din care au luat naştere.
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authors that, using phraseological dictionaries, to identify both similarities and differences between phraseologi-
cal expressions in these two languages  , demonstrating that such constructions could be identical phraseological 
expressions: : a rupe (cuiva) inima / slomiti (nekome) srce, partial phraseological expressions: : a arde, a frige, a 
seca (pe cineva) la inimă / parati (nekome) srce, a rămâne cu buzele umflate / ostati kratkih rukava and different 
phraseological expressions: a-şi lua inima în dinţi / stisnuti petlju. Due to the fact that the number of these expres-
sions having equivalent in other language is great, it could be claimed that the similarities between them in both 
languages clearly illustrate that the cultural development of Romanian and Serbian people took the same direction. 
On the other hand, their function in language is to facilitate communication, and, also, to evoke the human experi-
ence from which they arose.
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A VAJDASÁGI MAGYAROK KÓDVÁLTÁSI STRATÉGIÁI1

A szociolingvisztikai kutatás a vajdasági magyarok nyelvhasználatában fellelhető kódváltási típusokat és stra-
tégiákat vázolja fel: nemcsak a két-, illetve többnyelvűségből (kontaktushatásból) eredő (kontextuális, szituatív, 
metaforikus) kód-, illetve nyelvváltásra korlátozza a figyelmet, hanem az azonnyelvi nyelvváltozatok (diglosz-
szia-helyzet) használatában történő váltásokat is figyelemmel kíséri. Ez utóbbihoz soroljuk a regionális köznyelv 
(nyelvjárás) és a sztenderd oppozíciójából eredő váltásokat, illetve azt a kódváltásos jelenséget, amikor a beszélő 
a köznyelvi elemet alacsonyabb presztízsű stílusrétegből származó nyelvi megfelelővel cseréli fel. Ugyanakkor 
foglalkozunk egy specifikus kódváltás-típussal is, amely a vajdasági fiatalok nyelvhasználatában az anyaországi 
egyetemi tanulmányok során következik be. A tipológia elkészítéséhez és a kódváltás működésének felvázolásá-
hoz szükséges korpuszt spontán, beszélt nyelvi szövegekből állítjuk össze. 

Kulcsszavak: szociolingvisztika, kódválasztás, kódváltás, vajdasági magyarok nyelvhasználata, kétnyelvűség, 
diglosszia.

1.  BEVEZETÉS

Abból az előfeltevésből kell kiindulnunk, hogy nagyon kevés olyan beszélő van, aki egyetlen kó-
dot használ, vagyis az emberek beszédükben állandóan választás előtt állnak, milyen kódot válasszanak. 
(WARDHAUGH 1995; 78)

A kódválasztás, a kódváltás és a kódkeverés fogalma gyakran egybemosódik, a jelenségek nincse-
nek egymástól eléggé pontosan elválasztva. Főleg a két-, illetve többnyelvű helyzetekben alkalmazzák 
e terminusokat, jóllehet e jelenségek jól alkalmazhatók egynyelvű környezetben, azonnyelvi változatok 
– stílusok, regiszterek, dialektusok – vizsgálatakor is. 

Kutatásaink során a kód és a kódváltás fogalmát igen átfogó értelemben, tehát nemcsak a kétnyel-
vűség-kutatás szemszögéből megközelítve határozzuk meg; kitérünk az azonos nyelven belüli kódváltás 
típusaira is, valamint a kétnyelvűségből eredő kódváltásra egyaránt.

Ebben a kutatásban legalkalmasabb a spontán szövegek vizsgálata, a passzív megfigyeléssel, a 
spontán megnyilatkozások sebtében történő lejegyzése nyújtja a legjobb példaanyagot. Alkalmas még a 
fókuszosított kérdésfeltevésre épülő interjú, megfelelő beszélők kiválasztásával. 

1.1. A kódváltás fogalma és típusai

„A legáltalánosabb meghatározás szerint a kódváltás (code-switching) két vagy több nyelv válta-
kozó használata ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül.” (BARTHA 1999; 119) Bartha 
Csilla mellett hasonlóképpen definiál Ronald Wardhaugh, Borbély Anna, Kiss Jenő, Lanstyák István 
is. Meghatározásuk szerint tehát a kódváltás előfordulhat egynyelvű és kétnyelvű beszélőközösségek 
nyelvhasználatában is. Az egynyelvű közösségek esetében a kódváltás egy nyelv különböző nyelvválto-
zatain belül történik, addig a kétnyelvű közösségekben a beszélő nemcsak nyelvváltozatot vált, hanem 
nyelvet is. Bartha Csilla két szempont alapján, alaktanilag és a megnyilatkozásban elfoglalt helyük 
szerint csoportosítja a kódváltásokat. Alaktanilag lehet: a) egyetlen szó; b) kifejezés; c) mondat vagy 
mondatok. A megnyilatkozásban elfoglalt helyük szerint három fő típusát különíti el a kódváltásnak: a) 
mondaton kívüli; b) mondatok közötti; c) mondaton belüli kódváltásokat. 

1 Rad je sačinjen u okviru projekta 178017 koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.



Rajsli Ilona

240

Bartha Csilla szerint „a legproblematikusabb típus a mondatokon belüli kódváltás, hiszen itt a 
legnagyobb a veszélye annak, hogy a beszélő vagy az egyik, vagy a másik nyelv szabályai (szórend) 
ellen »vét«.” (i. m., 120) 

Ronald Wardhaugh a kódváltás jelenségét szorosan kapcsolja a kódválasztáshoz. Ennek meg-
felelően Wardhaugh kétfajta kódváltást különböztet meg: az egyik a helyzetnek megfelelő, a másik a 
metaforikus kódváltás (vö. WARDHAUGH 1995; 92). 

KISS JENŐ is elsősorban a nyelvek közötti váltást, illetőleg váltogatást nevezi kódváltásnak. A je-
lenség definiálásakor azonban tágabb értelemben fogalmaz: „A kódváltás két nyelvnek vagy nyelvválto-
zatnak a változó használata egy megnyilatkozáson belül vagy egyazon beszédaktusban.” (KISS 1995; 210) 
Wardhaugh-hoz hasonlóan ő is kétfajta kódváltást különböztet meg: a kontextuális és a szituatív kódváltást.

Lanstyák István definíciója részletezőbb: „Kódvált(ogat)ásnak a kétnyelvű kommunikáció olyan 
válfaját nevezzük, melyekben a beszélők egyetlen diskurzuson belül két (vagy több) különböző nyelvet, 
illetve két (vagy több) különböző nyelvhez tartozó elemeket használnak, mégpedig anélkül, hogy az el-
térő nyelvekhez tartozó szekvenciák tartalmilag megfelelnének egymásnak.” (LANSTYÁK 2005; 121) 

2.  KÓDVÁLTÁS A VAJDASÁGI MAGYAROK NYELVHASZNÁLATÁBAN

Kutatásaink során a kódváltást tágabb értelemben definiáltuk, ennek nyomán a továbbiakban a 
vajdasági magyarok nyelvhasználatában található kódváltás-rendszert is ennek szellemében állítjuk fel.

2.1. Azonnyelvi kódváltás

A nyelvváltozatok közötti váltást legjobban a stílusok és regiszterek váltása mutatja. A média 
nyelvében gyakran, de a köznyelvet igénylő tudományos előadások, interjúk szövegében is előfordul a 
nem adekvát nyelvváltozat használata.

Erőteljes szlengesedés tapasztalható, melynek során a bizalmas stílus terjed, s épül be a köznyelv-
be. Pl. az esti híradó szövegében: Holnap a magyar csapat egy dobogós helyet is próbál megcsípni. 
(Vajdasági TV, 2011. aug.); politikai elemzők dialógusában egy szakszervezeti vitát követően hangzott 
el: Tele van a naci. (Újvidéki Rádió, 2011. szept.)

A televízióban az ilyen váltások esetében (ahol nagy előny, hogy a kommunikációt látjuk is) elő-
fordul a beszélőnek tudatos, az idézőjelet utánzó mozdulata; tehát az ún. nem odaillő megnyilvánulást 
tudatosan használja, a verbális jelet paralingvisztikai, nem verbális kóddal toldja meg. Sok esetben el-
marad ez a jelzés, ami azt is jelentheti, hogy a beszélő már elfogadhatónak tartja a szleng elem köznyelvi 
használatát. 

2.1.1. A kettősnyelvűségből (diglosszia) eredő kódváltás 
Amennyiben Lanstyák (2000; 153) diglossziának tekinti azt a nyelvi helyzetet, amely a kisebbségi 

magyarokat jellemzi, történetesen az egyetemes magyar standardot E-változatnak, a kisebbségi (határon 
túli) kontaktusváltozatokat pedig K-változatoknak, ismét tágítanunk kell a kódváltás előfordulásainak 
a lehetőségét, hiszen e két kódrendszer viszonylagos függetlensége ellenére is gyakran megtörténik az 
anyanyelvként elsajátított K- és az iskolában tanult E-változat elemeinek a váltása, keverése, s mindez 
tudatosan és spontán módon egyaránt. (Vö. még GÖNCZ 1999; 87)

Itt kell megemlíteni, hogy az utóbbi időben a (különböző iskolázási szinten történő) magyarorszá-
gi továbbtanulás jelentős mértékben befolyásolja a vajdasági magyar diákok nyelvhasználatát, s olyan 
kódváltási tendenciák érezhetők, amelyek divergens irányúak a vajdasági magyarok kialakult belső re-
gionális sztenderdjéhez viszonyítva. Pl. az erőteljes nyílt e-zés, az aktuális nyelvi divat formái, a sznob 
kifejezések elterjedése stb.

Az említett K-változatot esetünkben a területi/táji sajátságok elemeinek a normatív nyelvhasz-
nálatba történő bekerülése is színezheti. Ez természetszerűleg vidékenként más-más képet mutat. Ide 
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tartozik az ë-zés kérdése. Ez funkcionális, de nem kodifikált eleme hangrendszerünknek, jellegzetes, 
a vajdasági magyar regionális nyelvváltozatok markáns jegye. Van, akinek identitáshordozó fonéma/
sajátosság, van, akinek a számára nosztalgia. 

A kódváltás e hang tekintetében többsíkú: a nyílt e-re váltás történhet a magyarországi ejtési nor-
ma vonzásában, amikor a használó stigmatizáltnak véli, s ezért kerüli a zárt ë-zést. Ez a folyamat néha 
nem is kimondottan tudatos, tapasztalhatjuk a vajdasági médiában dolgozók ejtésének megfigyelésekor. 
Ennél gyakrabban fordul elő az e-ző ejtésre váltás a Magyarországon tanuló fiatalok nyelvhasználatá-
ban, akár már a középiskolai évek alatt, ahogyan erről a közelmúltban végzett interjúk során maguk a 
beszélők vallottak. (L. RAJSLI 2004; 152)

2.2. Nyelvközi kódváltás

2.2.1. Kétnyelvűségen belül történő típusok
(Hipotézisek) A vajdasági magyarság beszélt nyelvében ez a leggyakoribb előfordulású kódvál-

tás, a kétnyelvűség fokától és típusától függően eltérő a kódváltás gyakorisága is a beszédben. Erőteljes 
a jelenléte a tartomány déli területeinek nagyvárosi magyar lakossága körében, valamint a szórvány-
magyarság nyelvhasználatában, de előfordul a magyardomináns bilingvis beszélőknél is. Legkevésbé 
fordul elő a még ma is túlnyomórészt nyelvjárási beszélők körében, náluk inkább csak kölcsönszavak 
formájában hangzanak el más nyelvi elemek.

Az eddig összegyűjtött anyag, valamint a mindennapi beszélt nyelv tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a kódváltás leggyakrabban akkor jelenik meg a beszélő gyakorlatában, amikor nyelvi hiány lép fel. 

3.  KÓDVÁLTÁSI STRATÉGIÁK

A továbbiakban Lanstyák csoportosítását alkalmazzuk (LANSTYÁK 2006; 112–113). 

3.1. A kódváltás szintjei

Attól függően, hogy a különböző nyelvekből származó elemek milyen módon épülnek egybe 
egyetlen (kétnyelvű) diskurzussá, többféle szinten határozhatunk meg kódváltást:
a) kötött morféma beépülése szabad morfémába: itt meg kell jegyezni, hogy a kötött és szabad mor-
féma mindkét nyelvből eredhet; pl. blagi + s (blagi ’gyönge’ + -s képző) Gyakran fordul elő, hogy a 
szerb ejtés hatására csak egyetlen hang változik meg a szóban.

(1) AK2: Ráköltöttem3 100 evrót. 
(2) AK: Újabban nem szinhronizálják a filmeket.
(3) AK: A hidegtálakat olyan oválokon hozták ki, csak meg kellett teríteni. [ovális alakú tálakon]
(4) AK: Ő legendáris nagy sportegyéniség volt. (Itt a legendaran szónak és a magyar -s képző-

nek az egybeépülését látjuk.)
b) szó beépülése mondatba; pl.

(5) AK: Igen, volt nekünk kotla, .. ö…volt kotlaház és akkor volt…[üst]
Az egyik esetben a vendégnyelvi elem szervetlenül áll, birtokos személyjel nélkül, ami igen gya-

kori a vajdasági magyarok nyelvhasználatában, az azonos szöveghely másik előfordulásban már össze-
tételi tagként.

(6) AK: Nem tudom, csak tudom, még át a bazent se bírták átúszni ..  [medencét]
c) mondatrész beépülése szintagmába a mondat szintjén; pl. 

(7) TM: És amikor itt általános iskolába volt, akkor itt mik voltak?
AK: Hát négy elemi..., három nepotpuna gimnazija nem teljes gimnázium.

2 A továbbiakban a következő rövidítéseket alkalmazzuk: AK=adatközlő, TM=terepmunkás. 
3  A beszélt nyelvi szövegeket a köznyelvnek megfelelően átírtuk.
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d) mondatszó (értékű elemek) beépülése mondatba; pl. 
(8) AK: Megvan ovaj a hét hold árpa…[ez a]

AK: Važi, szia... [rendben]
AK. Ajde, szevasztok.... [no]

e) mondatszó beépülése diskurzusba; pl. 
(9) AK: ne daj bože hogy lásd teljesen részegen! [Ne adj’ Isten!]
(10) AK: Egyszer beszólnak az iskolába, hogy pokret, hogy menjünk tovább. [Indulás!]

f) egyszerű mondat beépülése összetett mondatba; pl. 
(11) AK1: Nincs első órám, minek keljek..

AK2: Jól van akkor, blago tebi. [jó neked]
g) önálló mondat beépülése a diskurzus egészébe; pl. 

(12) TM: Voltatok az este valahol?
AK: Ma kakvi! Nem akart az sehova se menni. [Ugyan már!]

3.2. A kódváltás nyelvtani típusai
a) a vendégnyelvi betét nem kap toldalékot:

(13) AK: Eladó vikendica Kelebián. 
(14) AK: Lapozást, lampériázást, kőművesmunkát vállalok. A sokéves praksa szavatolja a sikert!

b) a bázisnyelvű diskurzusba bázisnyelvű morfémák segítségével épülnek be a vendégnyelvi beté-
tek; pl. 

(15) AK: A kávét az új dzsezvámban főzöm. 
(16) AK: Be kell mennem a dozvolámért a supba. 

c) a vendégnyelvi betétek vendégnyelvi toldalékot kapnak; pl. 
(17) AK: Nyaralast organizujem Gorogországba. 

(Ez írott szövegben, hirdetésben fordult elő, ezzel a helyesírással.)
d) a vendégnyelvi betét nem kap toldalékot, pedig arra szükség volna; pl. 

(18) AK. Adok poklon fekete macskát. 

3.3. A jelölt és jelöletlen kódváltás

A kódváltás típusainál fontos megfigyelni, hogy a beszélő tesz-e megjegyzést arra, hogy tudato-
san vált. Teheti ezt megjegyzéssel, szupraszegmentális jelenségekkel (hezitációval, szünettel, nevetéssel 
stb.), de mindez el is maradhat (vö. BORBÉLY 2001). Eszerint a szakirodalomban megkülönböztetik a 
jelölt (jelzett, kiemelt) és a jelöletlen (sima) kódváltásokat. íme néhány példa: az írott szövegekben az 
idézés céljával főleg jelölt kódváltást találunk:  (19) „… hogy is állunk azzal a jó csengésű és szállóigévé 
vált čanaki mondattal, hogy: »A gde su naše pare«?” (Magyar Szó, 2011.)

Ritka előfordulású jelöletlen írott nyelvi kódváltás: (20) „A jó kedvről egy šampita-evésben meg-
hirdetett gyorsasági verseny és kosztümös animátorok is gondoskodnak majd,…” (Magyar Szó, 2011); 

Beszélt nyelvi példák a jelölt kódváltásra: 
(21) AK: sűrűn megvolt nekünk, hogy ezt uzbunának mondták, már nem tudom másképp magya-

rul megmondani, hogy mi volt… [riadónak] 

4.  A KÓDVÁLTÁSI INDÍTÉKAI

4.1. Szituatív kódváltás

A megváltozott szituáció, a beszélgetőtársak cserélődése, egy egynyelvű bekapcsolódása nagy-
ban kiválthat kódváltást. Ilyen a következő példa:
 (22) TM: Van valami ehető az új helyen?
AK2: Jó a šnicla sa umakom, a mešana salata. [hússzelet öntettel, vegyes saláta]
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4.2. Kontextuális kódváltás

Ez a típus főként a nyelvtudás hiányossága, a nyelvi deficit, a lapszus esetében jelentkezik, s ez a 
leggyakoribb előfordulású kódváltás a vizsgált területen. A beszélő gyakran ezzel hitelesíti mondandó-
ját, mégpedig úgy, hogy azon a nyelven idéz, amelyen a megnyilatkozás eredetileg elhangzott.

(23) AK: Megállított a rendőrt, s mondja: Saobraćajnu molim! [Kérem a forgalmi engedélyt!]

4.3. Metaforikus kódváltás

A kódváltásnak ez a típusa érzelmi többletet, a nyelvvel és a beszélővel szemben tanúsított attitű-
döt, szolidaritást, ugyanakkor ellenállást is kifejezhet. 

(24) AK: Azok ott annyira prostók, hogy az már fáj! [primitívek]
(25) AK: Ha eldöntöttétek, hogy nem használjátok, akkor tegyétek a helyükre, és mirna Bosna. 

[’békés Bosznia’ – valaminek a lezárása, elsimítása]
A vajdasági magyarok nyelvhasználatában a kódváltásnak mind az azonos nyelven belüli, mind 

pedig a két- vagy többnyelvűség szituációjából eredő fajtái nagy számban és tipológiai sokféleségben 
fellelhetők. A kódváltás legfőbb funkciója, hogy a beszélő alkalmazkodjon a megváltozott körülmé-
nyekhez; sikeresebbé, hatékonyabbá és hitelesebbé tegye a kommunikációt.

Irodalom

Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Borbély Anna (2001): nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya, Budapest
Göncz Lajos (1999): A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris Kiadó – Kalligram Könyvkiadó – 

MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest – Újvidék
Kiss Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Lanstyák István (2000): A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris Kiadó – Kalligram Könyvkiadó – MTA 

Kisebbségkutató Műhely, Budapest – Pozsony
Lanstyák István (2005): A kódváltásról – nyelvtani szempontból. = Fórum. Társadalomtudományi Szemle. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2005/2. 121–131.
Lanstyák István (2006): nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Kalligram 

Könyvkiadó, Pozsony 
Rajsli Ilona (2004): Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. = Szerk.: P. Lakatos 

Ilona és T. Károlyi Margit. nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 146–
153.

Wardhaugh, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Osiris-Századvég, Budapest

Ilona Rajsli

CODE-SWITCHING STRATEGIES OF HUNGARIANS IN VOJVODINA

Summary

This sociolinguistic study presents the code-switching types and strategies in language use of Hungarians in Vo-
jvodina: apart from concentrating on (contextual, situational, and metaphorical) code- and language switching 
originating from bilingualism and multilingualism (contact effects), it also looks at the changes within the variet-
ies of the same language (diglossia situations). The latter includes switching originating from the opposition of 
the regional vernacular (dialect) and standard language, as well as the phenomenon of code-switching when the 
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speaker switches a dialectic element with a linguistic equivalent of a low prestige level. Alongside with that, the 
study deals with a specific type of code-switching which takes place in the language use of young people from Vo-
jvodina who do their university studies in Hungary. Baring in mind the above mentioned, studying code-switching 
takes a wider scope, which we consider more appropriate for the research of the Hungarian language in Vojvodina. 
Spontaneous, every-day-language texts were used for preparing the typology and corpus necessary for outlining 
the functioning of code-switching. A survey and sociolinguistic interview were used to assess the attitudes towards 
code-switching. Apart from determining the types of code-switching, a further aim was to show the grammatical 
aspects of the given phenomenon, as well as the attitude of Hungarians in Vojvodina towards code-switching.
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Mira MiLić

CREATIVE USE OF ANGLICISMS AS SYNONYMS  IN SERBIAN  
IN JOURNALISTIC AND LITERARY TEXTS

A previous research dealing with anglicisms as synonyms in Serbian has shown that their typological features in 
journalistic and literary texts are different. As this is predominantly due to different selection of anglicisms in two 
types of texts, the aim of this paper is to analyse whether the same anglicisms are also realised as typologically 
different synonyms depending on the type of text. This analysis has shown that these anglicisms are predominantly 
stylistic synonyms in literary texts but not necessarily so in the journalistic ones. Even when stylistically motivated 
in both, they differ on the issue of stylistic functions, owing to which they belong to different categories of angli-
cisms as stylistic synonyms. 

Keywords: anglicism, lexicology, stylistics, synonymy 

1.  INTRODUCTION

This paper complies with theoretical and methodological foundations defined by Milić (2011b) 
on the basis of a corpus of 1500 anglicisms registered in journalistic texts in Serbian during 2006-2010 
and about 1000 sentences with anglicisms excerpted from literary works of three Serbian authors (Bo-
rislav Pekić, Mirjana Bobić-Mojsilović and Slobodan Selenić). Meanwhile, the corpus of literary texts 
has been supplemented by additional 130 sentences from Matija Bećković’s poem Kad budem mlađi. 
Analysis of the corpus has revealed that typological features of anglicisms as synonyms in journalistic 
and literary texts tend to be different, which is mostly due to different selection of anglicisms. In the 
light of this finding, the aim of this paper has been to show that the difference is also due to the fact that 
even the same anglicisms develop different semantic features in two types of texts. Accordingly, this 
analysis has focussed only on those anglicisms which have been registered in both types of texts. Lexi-
cal and phrasal anglicisms that fulfilled this criterion are subsequently analysed comparatively in two 
types of texts (sentences or longer texts), some of which are quoted below with the author’s own English 
translation. Presentation is divided in four sections. After the introduction, the second section defines 
synonymy with special emphasis on English-based and Serbian-based synonyms. The third deals with a 
comparative analysis of anglicisms registered in both types of texts in Serbian. The last, fourth section 
summarises the key points of difference of anglicisms as synonyms in Serbian depending on the type 
of text.

2.  ANGLICISMS AS SYNONYMS IN SERBIAN

In the light of the fact that this paper is based on theoretical and methodological foundations of 
anglicisms as synonyms in Serbian developed in Milić (2011b), this section deals with a theoretical ap-
proach to synonymy as a result of English-Serbian language contacts and a typology of anglicisms as 
synonyms in Serbian. 

Due to the fact that this paper deals with anglicisms as synonyms in Serbian, this section will 
begin with the definition of an anglicism. According to Filipović (1986: 192), it is broadly defined as 
any lexical item in Serbian borrowed from English. Even though the borrowed items are predominantly 
lexical units, the fact that the syntactic ones are also borrowed from English calls for a more detailed 
definition of the concept. Consequently, an anglicism has recently been redefined by Prćić (2005: 145), 
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as follows. Firstly, anglicisms are lexical units (words and affixes) borrowed from English, as exempli-
fied by set ‘set’, or naturalised (mostly Latin) lexical units in Serbian with higher frequency of use and/
or semantic modification under the influence of English, such as edukacija ‘education’. Secondly, they 
are translated lexical and syntactic units (words, phrases, and collocations) in Serbian, which comply 
with the lexical standard of English, as in učiniti napor ‘make effort’, which stands towards a Serbian 
standard equivalent potruditi se. 

While the definitions of an anglicism in literature differ in terms of minor details, definitions of a 
synonym and synonymy turn out to be highly divergent. Even though most authors are predominantly 
concerned with lexical synonymy, some believe that it is also developed between grammatical units. 
In order to be treated as synonyms, two or more lexical or grammatical units must share identical core 
meaning but not necessarily the same peripheral one. Different information is explained by the differ-
ence in expressive elements of meaning (connotation, register, dialect, jargon), as well as differences in 
collocational restrictions, selectional differences, frequency of use syntactic patterns and others (Mur-
phy 2003: 168). In the light of the fact that the range of these differences and their intensity is variable, 
lexical synonymy is often presented as a graded semantic category including three or four categories. 
Even though almost all scales start from absolute synonymy which assumes sameness of all meanings of 
synonyms and their full semantic equivalence, as well as their interchangeability in all contexts, the fact 
is that this is generally believed to be rare even within the same language, let alone texts across languag-
es. Consequently, absolute synonymy might be treated as a reference point on one end of the synonymy 
scale whereas no-synonymy might be taken as a reference point on the other. Thus the actual synonymy 
in between these two points ranges from partial synonymy to near-synonymy (cf. Lyons 1995: 60). The 
former, implying identity of descriptive meaning, i.e. same denotation and sense (Lyons 1995: 44), is 
usually found in theories on semantics, whereas the latter, according to which, meanings are more or less 
similar, may be treated as dictionary category of synonymy. Complying with the above, synonyms are 
at least two lexical units predominantly of the same grammatical class, which share the same descriptive 
meaning, or at least two grammatical units with the same meaning in their deep structure, which are thus 
mutually comparable and interchangeable in certain contexts (Milić 2011a: 54).

In the light of the above definitions of an anglicism and synonym, differential features between 
anglicisms and Serbian words are predominantly due to additional implications (isprintan ‘printed’ 
implies the use of a computer, while odštampan ‘printed’ is neutral), collocational restrictions (lista 
čekanja ‘waiting list’ towards spisak zaposlenih ‘employee list’), frequency of use (kompjuter ‘com-
puter’ is more frequent than its translation equivalent računar), register (tredmill ‘treadmill’ sports term 
towards pokretna staza in general lexicon) and style (fajter ‘fighter’, used metaphorically, towards its 
neutral translation equivalent borac). In addition to these, a smaller number of formally identical Eng-
lish-based synonyms in Serbian show major differences in denotation too (koncept ‘concept’ towards 
koncept ‘rough draft’). 

Building on the differential features described above, Milić (2011b: 137-138) has proposed a 
typology of English-based and Serbian-based synonyms, which includes six categories: anglicisms as 
inertial synonyms, translated anglicisms as synonyms, anglicisms as hyposynonyms, anglicisms as false 
pairs, anglicisms as terminological doublets and anglicisms as stylistic synonyms. 

The first three categories are defined according to Prćić (2005: 147-148). Anglicism as an inertial 
synonym stands towards an already existing local or naturalized word in Serbian (e.g. skor ‘score’ to-
wards rezultat). Translated anglicism as synonym stands towards its translation equivalent created later 
differing from it in having additional semantic features and limited semantic content (e.g. grejs-period 
‘grace period’ towards mirovanje otplate). Anglicism as hyposynonym1 stands towards a native or natu-
ralized word in Serbian, both of which share the same descriptive meaning, except that the anglicism 
has an additional diagnostic feature which narrows its semantic content (e.g. isprintati ‘print’ (using a 

1  According to Prćić (2005: 148), “hyposynonym” is a hybrid name for a dual relationship between an anglicism and an exist-
ing Serbian word – synonymy (due to identical meaning) and hyponymy (due to additional semantic features of an angli-
cism).
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computer) towards odštampati (neutral). Anglicism as a false pair stands towards a native or naturalised 
word in Serbian, both of which are formally similar but fully or partially semantically divergent (Cf. 
Hlebec, 1997: 3), (e.g. kocept ‘concept’ towards gruba skica/nacrt). Anglicism as a terminological dou-
blet stands towards its translation equivalent in Serbian, both of which are interchangeable terminologi-
cal words in parallel use (cf. Ahmanova 1969: 13; as per Gortan-Premk 2004: 122). Finally, anglicism 
as stylistic synonym stands towards its translation equivalent in Serbian, differing from it in the fact that 
the anglicism is stylistically motivated while the translation equivalent is neutral (Cf. Milić 2008: 259; 
Milić 2011b: 150). 

In accordance with different functions of anglicisms as stylistic synonyms in Serbian, they are fur-
ther divided in six categories, all of which are defined and exemplified below. Trendy anglicism stands 
towards an already existing local word in Serbian with a function to impress a message recipient and leave 
an impression of well-informedness and prestige of its user (e.g. raw anglicism2 one by one towards jedan 
po jedan). Advertisement anglicism stands towards its translation equivalent in Serbian with a function to 
draw attention to a particular product or service (e.g. bord kompjuter towards putni računar). Associative 
anglicism stands towards its translation equivalent in Serbian with a function to evoke association of popu-
lar persons, a particular meaningful segment of a popular work of art or social movement that originated 
in the English-speaking region (e.g. raw anglicism lost in space (name of TV series) towards izgubljeni 
u svemiru). Metaphoric anglicism treated as a conceptual, lexical or stylistic means of expression stands 
towards a Serbian word with a function to transfer particular values from a source domain to the target one, 
transfer the name from one concept to another or contribute to picturesqueness and vividness of narration 
(e.g. reli (cena) ‘rally’ towards vrtoglavi rast (cena), krilo ‘wing’ (a part of a bird’s body) towards krilo ‘a 
player in ball games who palys on the side of the playing area’ and šrink ‘shrink’ towards kradljivac duše 
‘thief of soul’ in Selenić’s novel ubistvo s predumišljajem). Ironic anglicism stands towards a Serbian 
word which is its translation equivalent in a particular context with a function to transfer a subtle dose of 
humour or criticism due to the fact that its meaning is opposite to the concept referred to (e.g. raw angli-
cism delivery service (literally translated as služba dostave) towards ‘herald of death’ in the context of 
extradition of the Hague prisoners). Finally, anglicism as a stylistic variant stands towards its translation 
equivalent in Serbian, with a function to leave an impression of stylistic diversity by avoiding repetition of 
the same word (e.g. snoubording ‘snowboarding’ towards skijanje na dasci).    

3.  TYPOLOGICAL ANALYSIS OF ANGLICISMS AS SYNONYMS  
     IN JOURNALISTIC AND LITERARY TEXTS  

As already mentioned in introduction, this analysis has focussed only on those anglicisms which 
have been registered in journalistic and literary texts alike. Even though these anglicisms are predomi-
nantly stylistic synonyms in literary texts, they are often but not necessarily stylistically motivated 
in the journalistic ones. Given that a broad typologisation of these synonyms includes two categories 
this section is divided in two subsections (non-stylistic (3.1) and stylistic (3.2)). A selected number of 
anglicisms are illustrated in the context of journalistic and literary texts alike. Juxtaposing the same 
anglicisms in two different contexts will elucidate different semantic features which affect the quality of 
synonymous relations they develop in Serbian. 

3.1. Anglicisms as nonstylistic synonyms

Out of 19 anglicisms in the corpus found in both types of texts, 11 are not stylistically motivated 
in active use. According to their typological characteristics in journalistic texts, nine anglicisms belong 

2  According to Prćić (2005: 145), raw anglicisms are lexical or syntactic units (i.e. words, syntagms and sentences) in Serbian 
which reflect the standard or customs of the English language, hiding English-specific meanings and/or use within the 
Serbian forms.
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to inertial synonyms, whereas two are terminological doublets. However, all except one happen to be 
stylistically motivated in literary texts, seven of which belong to anglicisms as ironic synonyms and 
three are anglicisms as metaphoric synonyms. To summarise, 10 anglicisms have dual typological char-
acteristics as synonyms, depending on the type of text (e.g. (a) inertial – ironic, (b) inertial – metaphoric 
and (c) terminological doublet – metaphoric) and only one belongs to the same category of inertial syno-
nyms in both (d). The identified typological pairs are exemplified and analysed below. 

(a) (i) Uglavnom udeličarima je garantovan otkup svih akcija i fer cena. ‘Generally shareholders are 
garanteed the right to purchase all shares at a fair price.’      

 (ii) Jesu li Englezi toliko fair da to bolešljivo, morozno dete puste da odraste i svoje kva litete eventualno 
pokaže, pre nego što ga zbace, utamniče i ubiju? ‘Are the English so much fair as to let that sickly and 
morose child to grow up and eventually show his qualities before being overthrown, imprisoned and 
killed.’

Anglicism fer ‘fair’, in a journalistic text (i), develops synonymous relations with the existing words in 
Serbian častan/pošten, according to Klajn and Šipka (2006: 1314), i.e. ekonomski opravdan ‘economically 
justified’ in this particular context. Differential feature between fer and its translation equivalents in 
Serbian is frequency of use, which is in favour of the former especially in the terminological register. 
However, in Pekić’s novel Sentimentalna povest Britanskog carstva (ii), the intended meaning of the 
anglicism is nekorektan ‘unfair’, by means of which it conveys a subtle dose of irony by focussing on 
the common tendency of the people in power to turn a deaf ear to moral principles. 

(b) (i) Doduše, zbog navika ovdašnje publike, „džepovi“ su neminovni, pogotovu na ulazima u 
prebukiranom Gradiću... ‘It is true, that owing to the habits of the audience here “pick-pockets” are 
inevitable on entrances at the overbooked small town...’
         
(ii) Češće nailaze kad se prebukiram prženica. ‘They come more often when I get overbooked with 
French toast.’

Anglicism prebukiran ‘overbooked’ in a journalistic context (i) stands towards the existing 
Serbian word pretrpan ‘overcrowded’, which is the second meaning of the anglicism that developed 
independently of English (cf. Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001: 191). However, according to its increased 
frequency of use in informal communication, it can additionally be differentiated from the Serbian 
equivalent in terms of expressive elements of meaning. In Bećković’s poem Kad budem mlađi (ii), it 
has a function of a conceptual metaphor relating the source domain of tourism to the target domain of 
hedonism, by means of which it conveys author’s criticism of uncontrolled dietary habits.
 
(c) (ia)  ... često se dešava da u laboratorijskim uslovima (tredmil, step-klupica) deca ne uspevaju da 
dostignu vrednosti ... ‘Under the laboratory conditions (treadmill, step-bench), it often happens that 
children fail to reach the values...’ (Bala 2006: 42).
      
 (ib)  ... kaže dr Majkl Miler, vođa tima, koji u šali ... preporučuje „gledanje komičnog filma dok se 
trči na pokretnoj traci. ‘... says Michael Miller PhD, a team leader, who reccomends, but not seriously, 
watching a comic film while running on the treadmill.’ 
      
 (ii)  Nagvaždanje s roditeljima ‘Arguing with parents’ 
        Da smo bili na trade mill. ‘About spending time on the treadmill.’ 

Anglicism tredmil ‘treadmill’ is a terminological word coexisting with its translation equivalent 
pokretna traka in parallel use in sports register. However, the fact that the anglicism is used in a techni-
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cal publication (ia), whereas its translation equivalent is registered in a journalistic text (ib), indicates 
that the anglicism is probably more frequent in the technical language than in the general communica-
tion. Thus even though terminological doublets are in parallel use, transparency of anglicisms and their 
translation equivalents affects frequency of use, which gives preference to the former in the technical 
language and to the latter in the general communication. The same anglicism in Bećković’s poem Kad 
budem mlađi is registered in misspelled form trade mill (ii), owing to which it fulfils metaphoric and 
associative functions. As a metaphoric means of expression it criticises an overwhelming need of the 
young for physical wellbeing. On the other hand, the meaning of the English noun ‘trade’ arouses as-
sociation that young people are preoccupied with physical fitness rather than earning a living.

(d) (i) U svakom slučaju, nije mi cilj da postanem instant ekspert za region... ‘In any case, it is not my 
goal to become an instant expert for the region…’       
      
(ii) S mobilnim ovo bi mogao biti samo instant događaj. ‘With a mobile phone this could only be an 
instant event.’      

Finally, instant ‘instant’ happens to belong to the category of inertial synonyms in journalistic and 
literary texts alike, differing from its translation equivalent trenutni (Cf. Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001: 
123) in higher frequency of use. In the light of its increased frequency of use in informal communica-
tion, it can additionally be differentiated from the Serbian equivalent in terms of expressive elements of 
meaning. An attempt to treat this anglicism as a stylistic means of expression in function of authentic 
portrayal of characters in Bobić-Mojsilović’s novel Happy end is discouraged by its repeated use in 
other novels of the writer. 

Generally speaking, even though most anglicisms in journalistic texts that belong to the category 
of inertial synonyms are more common in informal communication, they have generally gained frequen-
cy of use and tend to push away the existing Serbian words which become increasingly obsolete owing 
to a long-lasting exposure of Serbian to English. Higher frequency of use is also a distinguishing feature 
of anglicisms as terminological doublets, however, it may be said that the negative tendency of pushing 
the domestic words aside is counterbalanced by higher frequency of use of Serbian words in the general 
communication. Analysis of the above anglicisms in literary texts shows that all have stylistic functions 
except instant in example (d). Further analysis of their stylistic functions reveals that all of them are used 
in figurative meanings which aim to create figures of speech, predominantly irony and metaphor. Even 
though most examples point to a clear-cut division to non-stylistic anglicisms in active use and stylistic 
ones in the creative context, one example of a reverse relationship (d) may be an argument against it. The 
fact that this example is registered in the novel Happy end by Mirjana Bobić-Mojsilović, who belongs to 
the generation of contemporary writers, points to an assumption that there are more non-stylistic angli-
cisms in other works of contemporary writers, which might be a subject of further research. 

3.2.  Anglicisms as stylistic synonyms

Out of 19 anglicisms in the corpus analysed in this paper, eight anglicisms are used for stylistic 
purposes in journalistic texts, which are not necessarily stylistically motivated in the literary ones, or 
predominantly not by the same stylistic purposes. According to their typological characteristics in jour-
nalistic and literary texts, five anglicisms belong to different stylistic categories of synonyms (trendy – 
associative, stylistic variant – associative, ironic – associative, advertisement – metaphoric), two belong 
to the same category in both (associative, ironic), while one stylistic anglicism with ironic function in a 
journalistic text is a fuzzy member of the category of anglicisms as stylistic synonyms in a literary text. 
Each typological pair is exemplified below by (e), (f) and (g) respectively.  
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(e) (i) Koncept je bio jasan i jednostavan: istaknuti izolovani ćoškovi Sredozemlja, rudimentarni 
smeštajni uslovi i ono što će mnogo kasnije biti nazvano „ol-inkluziv“ (u varijanti srpskih turbo-turista 
– „ol-ekskluziv“)...; ‘The concept was clear and simple: prominent isolated corners of the Mediterra-
nean, rudimentary accommodation facilities and what will much later be referred to as all-inclusive (in 
the variant of the Serbian turbo-tourists – “all-exclusive)...’ 
        
(ii) Napustio ju je zbog dvadeset godina mlađe advokatske pripravnice, čiji su kukovi obećavali 
lake porođaje, a čija je životna lakoća obećavala stvarne teme poput kupovine gaća i čizama, i paket 
aranžmana u hotelima sa pet zvezdica – all inclusive; ‘He has left her for a twenty-year younger lawyer 
trainee whose hips promised easy deliveries, and whose life of ease promised real topics such as pants 
and boots shopping and package holidays in five-star hotels – all-inclusive.’

ol-inkluziv ’all-inclusive’ fills a lexical gap in Serbian in a journalistic text (i), whereas in a literary text 
(ii), it stands towards luksuzan ‘luxurious’. In a journalistic text, it has ironic function provoking criti-
cism of a mismatch between tourist facilities promised by politicians and the available financial re-
sources of Serbia, making it more probable that the true meaning of the anglicism is oskudna ponuda 
’poor offer’, as also stressed by another anglicism in the same paragraph ol-ekskluziv ’all-exclusive’, 
which creates the effect of a pun. The same anglicism in Bobić-Mojsilović’s novel Srce moje (ii) evokes 
association with luxurious hotels accessible to wealthy guests only.

(f) (i)... svi su drugi pregovarači...pristupili zajedničkoj večerinki prilično light sadržaja (čorba, piletina 
sa brokolijem, rižom i paradajzom, čokoladni mus)...; ‘... all the other negotiators... have met for a 
mutual dinner of fairly light contents (thick soup, chicken with broccolis, rice and tomatoes, chocolate 
mousse)...’
       (ii) Neće mi biti teško ‘It will not be difficult for me’
            Da u vatrostalnu činiju ‘To pour into a heat-resistant bowl’
            Dodam trećinu šolje ključale vode ‘One third of a cup of boiling water’
            I promešam u mikrotalasnoj pećnici ... ‘And stir it in the microwave oven’
            I uživam u lajt supi. ‘And enjoy a light soup.’

Lajt ’light’ stands towards the existing Serbian adjective lagan, from which it differs in its poten-
tial to evoke association with easily digested food in both types of texts, although with different associa-
tive meanings in both – in a journalistic text (i), light modifies the noun sadržaj ‘content’ which refers 
to an evening meal, whereas in Bećković’s poem Kad budem mlađi (ii), it modifies the noun supa ‘soup’ 
made from water heated in a microwave oven, which could hardly be understood as soup but more likely 
as make-believe soup.

(g) (i) Bajdvej, nijedna me zapadna ambasada na primer nije pozvala niti Novu godinu čestitala; ‘By the 
way, not a single Western embassy has called me up nor wished me a Happy New Year, for example.’
       
(ii) By the way, tehno ne podnosim i nemam pojma šta se pušta u diskotekama danas; ‘By the way, I 
can’t stand techno and I have no idea what is being played in the dicothèques today.’

Bajdvej ’by the way’ stands towards uzgred budi rečeno in both contexts. In a journalistic text 
(i) it conveys association with English-speaking western embassies which failed to react according to 
civilised rules of conduct. On the other hand, typological characteristics of this anglicism in Bobić-
Mojsilović’s novel Happy end are fuzzy. It is either an inertial synonym standing towards the existing 
expression uzgred budi rečeno, from which it differs in the fact that the anglicism is informal, or it may 
be interpreted as a stylistic means of expression in function of authentic portrayal of characters belong-
ing to younger generation in Serbia.   
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The above analysis shows that anglicisms as stylistic synonyms in journalistic texts are not neces-
sarily stylistically motivated in literary texts (example (g)). Even when stylistically motivated in both 
types of texts they differ on the issue of stylistic functions, owing to which they belong to different ty-
pological categories. With reference to the anglicisms exemplified and discussed above, but taking into 
account those that have not been illustrated by examples, it can generally be stated that stylistic angli-
cisms in journalistic texts have typological features of five categories of anglicisms as synonyms in Ser-
bian defined in section 2, which are motivated either by pragmatic reasons (advertisement anglicisms, 
anglicisms as stylistic variants, trendy anglicisms) or by truly stylistic ones (associative anglicisms, 
ironic anglicisms). On the other hand, stylistic anglicisms in literary texts are predominantly realised 
as associative, metaphoric and ironic synonyms, owing to which they evoke the desired associations or 
create figures of speech especially irony and metaphor, which leaves a unique impression on the reader 
and affects his moral judgement.

4.  CONCLUSION

In the light of a previous corpus-based research (Milić 2011b), which has indicated that typological 
features of anglicisms as synonyms in Serbian are different in journalistic and literary texts, the aim of 
this paper has been to analyse whether this holds true in case when the same anglicisms are used in both 
types of texts. To this end, the same corpus has been subjected to further analysis focussing only on those 
anglicisms which happen to be used in both types of texts. This analysis has revealed that even the same 
anglicisms develop different synonymous relations with the Serbian words, depending on the type of 
text. Broadly speaking, all analysed anglicisms are predominantly stylistically motivated in the literary 
texts but not necessarily so in the journalistic ones. Even when stylistically motivated in both types of 
texts, typological features of the same anglicisms differ on the issue of stylistic functions. While these 
functions in journalistic texts are accounted for by pragmatic and truly stylistic reasons, they are only 
justified by stylistic ones in literary texts, owing to which they introduce the desired associations into 
a literary context or create figures of speech predominantly metaphor and irony, which puts additional 
emphasis, leaves a unique impression on the reader and affects his moral judgement.
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Rezime

Prethodno istraživanje koje se bavi anglicizmima kao sinonimima u srpskom jeziku pokazalo je da su njihova 
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ževnim tekstovima, ali ne obavezno stilski u novinskim. Čak i kad su stilski motivisani u obe vrste tekstova, oni 
se razlikuju po stilskim funkcijama, usled čega spadaju u razičite kategorije anglicizama kao stilskih sinonima u 
srpskom jeziku.   
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3. лексикологија и лексикографија

tVrtko Prćić

DU YU SPEAK ANgLOSRPSKI? REČNIK NOVIJIH ANgLICIZAMA 
DESET GODINA POSLE: DA LI JE VREDELO?1

Ovaj rad pred sta vlja kri tič ku i sa mo kri tič ku ana li zu po stig nu ća Du yu spe ak an glo srp ski? Reč ni ka no vi jih an gli-
ci za ma (Va sić, Pr ćić, Nej ge ba u er 2001), de set go di na po sle nje go vog ob ja vlji va nja. Ce lo vit od go vor na pi ta nje 
‘Da li je vre de lo?’ mo gu će je da ti je di no u vi du tri ob je di nje ne kon sta ta ci je – de lom da, de lom ne, de lom mo žda. 
Kom po nen te ovih kon sta ta ci ja bi će po drob ni je obra zlo že ne to kom iz la ga nja, ko je će se ba vi ti sle de ćim te ma ma: 
(1) na me ra va ni i ostva re ni ci lje vi autorâ Reč ni ka, (2) učin ci Reč ni ka u na šoj kon takt noj i kon tra stiv noj lin gvi sti ci, 
(3) učin ci Reč ni ka u na šoj sva ko dnev noj je zič koj prak si, (4) in sti tu ci o nal na po dr ška lek si ko graf skom ra du kod 
nas, i (5) per spek ti ve sa sta vlja nja no vog, pro ši re nog iz da nja Reč ni ka.

Ključ ne re či: an gli ci zam, srp ski je zik, an glo srp ski, reč nik, lek si ko gra fi ja, kri tič ka ana li za

1.  UVODNE NAPOMENE

Du yu spe ak an glo srp ski? Reč nik no vi jih an gli ci za ma (Va sić, Pr ćić, Nej ge ba u er 2001) ra đen je iz-
me đu 1998. i 2000. go di ne, na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom Sa du. Sa dr ži 950 od red ni ca, an gli ci za ma 
ko ji su se u ve ćoj ili ma njoj me ri usta li li u srp skom je zi ku to kom pret hod nih tri de se tak go di na i ko ji su 
oda bra ni iz kor pu sa, spe ci jal no na pra vlje nog za po tre be ovog pro jek ta, uglav nom od iz vo ra iz dnev ne 
i ne delj ne štam pe. Idej ni tvo rac Reč ni ka bi la je Ve ra Va sić, a auto ri Ve ra Va sić, Tvrt ko Pr ćić i Gor da na 
Nej ge ba u er, u sa rad nji s Lji lja nom Su bo tić (ak cen to va nje od red ni ca), de vet post di plom ki i post di plo ma-
ca s gru pe za Srp ski je zik i lin gvi sti ku, i En gle ski je zik i knji žev nost (pri ku plja nje ma te ri ja la za kor pus), 
i Mla de nom Mo ze ti ćem (kom pju ter ski slog).

De set go di na po sle ob ja vlji va nja Reč ni ka, s bez bed nog vre men skog od sto ja nja od či ta ve jed ne 
de ce ni je, mo gu će je oce ni ti, i objek tiv no i su bjek tiv no, nje go ve ne po sred ne i po sred ne učin ke na cilj nu 
pu bli ku u do ma ćoj je zič koj, lin gvi stič koj i kul tur noj sre di ni. U tom smi slu, ovaj rad pred sta vlja kri tič ku 
i sa mo kri tič ku ana li zu po stig nu ća Reč ni ka no vi jih an gli ci za ma, ona ko ka ko ih vi di, ču je i do ži vlja va 
njen autor. Iz la ga nje je or ga ni zo va no na sle de ći na čin: u Odelj ku 2 osvr će se na na me ra va ne i ostva re ne 
ci lje ve autorâ Reč ni ka; nje go vi učin ci u na šoj kon takt noj i kon tra stiv noj lin gvi sti ci pri ka za ni su u Odelj-
ku 3, a učin ci u na šoj sva ko dnev noj je zič koj prak si sa gle da ni u Odelj ku 4; u Odelj ku 5 raz mo tre na je 
in sti tu ci o nal na po dr ška lek si ko graf skom ra du kod nas, dok se u Odelj ku 6, kao za klju čak, nu di od go vor 
na pi ta nje iz pod na slo va ‘Da li je vre de lo?’ i iz no se per spek ti ve sa sta vlja nja no vog, pro ši re nog iz da nja 
Reč ni ka. Tre ba na gla si ti da se u ra du ne će go vo ri ti o prak tič nim i te o rij sko-me to do lo škim aspek ti ma pri-
pre ma nja Reč ni ka no vi jih an gli ci za ma, ne go sa mo o po stig nu ći ma go to vog lek si ko graf skog de la (opis 
pro ce sa na sta ja nja Reč ni ka, od ide je, pre ko pla ni ra nja, do re a li za ci je, raz lo žen na 25 pro ble ma s ko ji ma 
su auto ri bi li su o če ni i re še nja ko ja su pred lo ži li i spro ve li, po nu đen je u Pr ćić 2012).

1  Rad je nastao u sklopu Projekta br. 178002, pod nazivom Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji finansira Ministarstvo 
prosvete i nauke Republike Srbije. Na korisnim primedbama i vrednim predlozima autor zahvaljuje svojoj koleginici i 
koautorki Rečnika prof. dr Veri Vasić. Posebna zahvalnost pripada joj na ponudi da se uključim u njen autorski tim, jer je 
upravo učešćem u ovom projektu pokrenuto moje interesovanje za aktuelna pitanja englesko-srpskih jezičkih kontakata.
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2.  NAMERAVANI I OSTVARENI CILJEVI AUTORÂ REČNIKA

To kom pri prem ne fa ze, auto ri su ne for mal no po sta vi li šest po čet nih ci lje va ko je su iz ra dom Reč-
ni ka na me ra va li da po stig nu i ko ji se ov de, sa da već for mal no uob li če ni, na vo de u opa da ju ćem re do sle-
du pr ven stva (up. Pr ćić 2012):
(1) Ko mu ni ka tiv ni, i ujed no glav ni, cilj: po mo ći či ta o ci ma da is prav no raz u me ju i do sled no ko ri ste 

no vi je an gli ci zme u srp skom je zi ku, uklju či va njem prak tič nih po da ta ka o nji ho voj for mi, funk ci ji, 
sa dr ži ni i upo tre bi, ali i te o rij ski re le vant nih po da ta ka o iz vor nim ob li ci ma an gli ci za ma, na či ni ma 
nji ho ve adap ta ci je i ste pe nu nji ho ve in te gri sa no sti u srp ski je zik. Ovaj cilj mo že se sma tra ti de li mič-
no ostva re nim.

(2) De skrip tiv ni cilj: sve o bu hvat no pred sta vi ti upo tre bu no vi jih an gli ci za ma u da na šnjem srp skom je-
zi ku, ko di fi ka ci jom nji ho ve pri mar ne i se kun dar ne adap ta ci je na orto graf skom, fo no lo škom, mor fo-
sin tak tič kom, se man tič kom i prag ma tič kom ni vou, u skla du s te o rij skim i me to do lo škim prin ci pi ma 
sa vre me ne kon takt ne i kon tra stiv ne lin gvi sti ke (up. Fi li po vić 1986; Đor đe vić 1994; Kr zes zow ski 
1990). Ovaj cilj mo že se sma tra ti ostva re nim.

(3) De skrip tiv no-pre skrip tiv ni cilj: osmi sli ti se man tič ko-prag ma tič ki mo ti vi sa nu ska lu oprav da no sti    
no vi jih an gli ci za ma u srp skom je zi ku. Ovaj cilj mo že se sma tra ti ostva re nim.

(4) Pre skrip tiv ni cilj: raz ra di ti pre po ru ke za upo tre bu no vi jih an gli ci za ma u srp skom je zi ku, u slu ča-
je vi ma ka da po sto je va ri ja ci je ili po gre šne upo tre be, na ro či to u pi sa nju. Ovaj cilj mo že se sma tra ti 
ostva re nim.

(5) Lek si ko graf ski cilj: pri ka za ti po dat ke na efek tan i pre ma či ta o ci ma pred u sre tljiv na čin, u skla du s 
ten den ci ja ma sa vre me ne lek si ko gra fi je, ko je se naj vi še oči tu ju u bri tan skim pe da go škim reč ni ci ma 
en gle skog je zi ka (u to vre me na ro či to Cr owt her 1995; Pr oc ter 1995; Sum mers 1995). Ovaj cilj mo že 
se sma tra ti ostva re nim.

(6) So ci o lin gvi stič ki cilj: po di ći svest kod ko ri sni ka srp skog je zi ka o an gli ci zmi ma u sop stve nom je zi ku 
i kul tu ri, i iz gra di ti nji hov od go vor ni ji stav pre ma ne kri tič koj i ne do sled noj upo tre bi no vi jih an gli ci-
za ma. Ovaj cilj mo že se sma tra ti u pot pu no sti neo stva re nim.

Kao što se mo že pret po sta vi ti, raz lo zi zbog ko jih su dva ci lja, (1) i (6), osta la ne pot pu no ostva-
re na odn. pot pu no neo stva re na iz la ze iz van po lja od go vor no sti autorâ i tre ba ih tra ži ti dru gde – oni su 
u pr vom re du po sle di ca na še kul tur no-obra zov ne kli me, za pu šte ne je zič ke kul tu re i od su stva reč nič ke 
kul tu re, o ko ji ma će bi ti vi še re či ka sni je.

Po red ovih šest ci lje va, auto ri su ima li još je dan, po taj no pri želj ki va ni, lek si ko graf ski cilj, a to je 
da ovim Reč ni kom pod stak nu iz ra du slič nih spe ci ja li zo va nih i ter mi no lo ških reč ni ka ma njeg i sred njeg 
obi ma. Taj cilj de li mič no je ostva ren, za hva lju ju ći lek si ko graf skim is tra ži va nji ma ne kih na ših post di-
plom skih i dok tor skih stu dent ki nja i stu de na ta, ko ja će bi ti po me nu ta u sle de ćem odelj ku.

Ova ko za mi šljen i re a li zo van, Reč nik, bez sum nje, ima i svo je ja če, i svo je sla bi je stra ne (up. 
Pr ćić 2012). Po sma tra no iz kri tič kog ugla ko a u to ra kao ko ri sni ka, ali i iz sa mo kri tič kog ugla ko a u to ra, 
me đu pred no sti ma Reč ni ka na la ze se sle de će nje go ve od li ke:
•	 po nu đe na pr va sve o bu hvat na, de skrip tiv na i pre skrip tiv na, lek si ko graf ska ko di fi ka ci ja no vi jih an gli-

ci za ma u srp skom je zi ku, na ni vou pi sa nja, iz go vo ra, oblikâ, zna če nja i upo tre be;
•	 raz vi jen i pri me njen lin gvi stič ki za sno van, jed no sta van i la ko na uč ljiv si stem pravilâ i preporukâ za 

stan dar di zo va no pi sa nje an gli ci za ma, s funk ci jom re či i akro ni ma, u srp skom je zi ku;2

2  Iako je pri log bio tra žen i do sta vljen (a pri pre mljen pre ma Pr ćić 2002, 2005 / 2011a: Po gla vlje 17), pred lo že na re še nja ni su 
ušla u no vi Pra vo pis srp sko ga je zi ka (Pe ši kan, Jer ko vić, Pi žu ri ca 2010), bez obra zlo že nja ta kve od lu ke. Ta ko ovaj da nas 
ve ro vat no naj ša ro li ki je pi sa ni sloj lek si ke srp skog je zi ka, ko jim do mi ni ra pr o iz volj na tran skrip ci ja iz me ša na s pr o iz volj nim 
en gle skim ori gi na li ma i pr o iz volj nim srp sko-en gle skim hi bri di ma, i da lje osta je zva nič no ne nor mi ran i pre pu šten sti hi ji sva-
ko dnev ne prak se.
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•	 lan si ra na reč ‘an glo srp ski’, kao po lu ša ljiv na ziv za ta da na sta ju ći hi brid ni srp sko-en gle ski „je zik” ili, 
tač ni je, so ci o lekt, ko ji se u me đu vre me nu u za in te re so va noj aka dem skoj za jed ni ci usta lio kao struč ni 
ter min, kao što se i sam „je zik” usta lio u či ta vom na šem dru štvu i kul tu ri;3

•	 uve de ne lek si ko graf ske ino va ci je, na ro či to u do me ni ma mi kro struk tu re, u vi du no vih ti po va po nu-
đe nih po da ta ka (Ne pri hva tlji vi pra vo pi sni ob li ci, Iz vor ni ob li ci i nji ho va adap ta ci ja u srp skom je zi ku 
i In deks in te gri sa no sti u srp ski je zik) i gra fič ke opre me, u vi du vi še pa ra graf ske struk tu re reč nič kog 
član ka i dvo boj ne, cr ne i tam no cr ve ne, štam pe.

S dru ge stra ne, kao ne do sta ci Reč ni ka uoča va ju se dva nje go va obe lež ja:
•	 mno go, mo žda čak i pre mno go, ti po va uklju če nih po da ta ka, s ve li kim br o jem upo tre blje nih skra-

će ni ca i sim bo la, što pr o seč nom či ta o cu, ko ji če sto že li da sa zna sa mo zna če nje re či, mo že de lo va ti 
zbu nju ju će i od boj no – iako sve sni ove mo guć no sti, auto ri su za dr ža li ce lo ku pan re per to ar pla ni ra nih 
po da ta ka, ka ko bi iza šli u su sret naj ši rem kru gu po ten ci jal nih či ta la ca;

•	 kor pus na ko me je Reč nik za sno van tre ba lo je da bu de op se žni ji i ra zno vr sni ji, da bi pot pu ni je od ra-
ža vao ra zno li kost sti lo va i re gi sta ra srp skog je zi ka.

3.  UČINCI REČNIKA U NAŠOJ KONTAKTNOJ I KONTRASTIVNOJ LINGVISTICI

Pod ovim na slo vom pod ra zu me va ju se te o rij sko-me to do lo ška i prak tič na is tra ži va nja iz obla sti 
kon takt ne i kon tra stiv ne lin gvi sti ke, ko ja su ne po sred no ili po sred no bi la pod stak nu ta Reč ni kom i ko je je 
mo gu će po de li ti u tri gru pe. Pr vu či ne is tra ži va nja sa mih auto ra, pri če mu je ova ma te ri ja, ka ko iz gle da, 
naj vi še za in te re so va la i mo ti vi sa la dru go na ve de nog auto ra i uro di la se ri jom te mat ski po ve za nih ra do va, 
sa da ob je di nje nih u knji zi En gle ski u srp skom (Pr ćić 2005 / 2011a), kao i ka sni ji ma (Pr ćić 2008a, 2008b, 
2011b). U tim ra do vi ma po nu đe ne su i iz ve sne te o rij sko-me to do lo ške i ter mi no lo ške ino va ci je, od ko jih 
se naj bit ni ji ma či ne sle de će (up. Pr ćić 2012):
•	 ti po lo gi ja an gli ci za ma u srp skom je zi ku, za sno va na na če ti ri me đu u slo vlje ne di men zi je (vr sta, na-

sta nak, oprav da nost, sta tus), na či jem se se ci štu mo že od re di ti me sto sva kog no vi jeg ili usta lje nog 
an gli ci zma;

•	 ti po lo gi ja an gli ci za ma kao si no ni ma u srp skom je zi ku i odnosâ iz me đu po sto je ćih do ma ćih i odo ma-
će nih re či pre ma nji ma si no nim nim an gli ci zmi ma;

•	 kri tič ki pri kaz na stan ka i is po lja va nja an glo srp skog na ni vou pi sa nja, iz go vo ra, gra ma ti ke, se man ti ke 
i prag ma ti ke;

•	 opis no vog so ci o lin gvi stič kog sta tu sa en gle skog kao odo ma će nog stra nog je zi ka (uz već po zna te sta-
tu se pr vog, dru gog i stra nog je zi ka) i nje go vih glo kal nih im pli ka ci ja;

•	 pred log za usta no vlja va nje kon takt ne je zič ke kul tu re, no ve pod di sci pli ne pri me nje ne lin gvi sti ke, s 
iz ra že nom pe da go škom kom po nen tom, ko ja bi kom bi no va la po treb ne ele men te kon takt ne i kon tra-
stiv ne lin gvi sti ke, i je zič kog pla ni ra nja, i ba vi la se stan dar di za ci jom, pri me nji va njem i osmi šlje nim 
ne go va njem pravilâ i preporukâ za do sled nu upo tre bu re či i ime na iz en gle skog je zi ka u ma ter njim 
je zi ci ma pri ma o ci ma, na pra vo pi snom, fo no lo škom, gra ma tič kom, se man tič kom i prag ma tič kom ni-
vou;

•	 pred log za ob je di nja va nje kon takt ne i kon tra stiv ne lin gvi sti ke ve za ne za iz u ča va nje en gle skog je zi ka 
u kon takt no-kon tra stiv nu lin gvi sti ku – pla ni ra no je da nje ni te o rij ski ci lje vi, prin ci pi i me to di bu du 
raz ra đe ni i pri me nje ni upra vo to kom pro jek ta Je zi ci i kul tu re u vre me nu i pro sto ru.

Dru gu gru pu is tra ži va nja či ne krat ko roč ni i du go roč ni, post di plom ski i dok tor ski, pro jek ti ra đe ni 
na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom Sa du, ko ji ma su ru ko vo di li, i ru ko vo de, V. Va sić i T. Pr ćić. U tim 
pro jek ti ma, isu vi še broj nim da bi ov de bi li po je di nač no po bro ja ni, ob ra đe na je upo tre ba an gli ci za ma u 
srp skom je zi ku i nji ho va adap ta ci ja na svim ni vo i ma, u re gi stri ma i ter mi no lo gi ja ma ra ču nar stva, in ter-

3  Na uč nog po šte nja ra di, tre ba re ći da autor stvo re či ‘an glo srp ski’ pri pa da svim tr o ma auto ri ma Reč ni ka, a ne sa mo nje go vom 
ko a u to ru, ka ko se po gre šno uvre ži lo. Ma nje je po zna to da je istu reč, ot pri li ke u isto vre me, u jed nom svom ra du upo tre bi la 
i M. Jo cić (2000). S ob zi rom na okol nost da u da tom tre nut ku ni jed na stra na ni je zna la za no vo sko va nu reč one dru ge, oči-
gled no je po sre di ne za vi sno autor stvo ove re či, ali je za to autor sko pra vo ne spor no za jed nič ko i rav no prav no.
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ne ta i mo bil nih ko mu ni ka ci ja, eko no mi je, fi nan si ja, ban kar stva, re kla mi ra nja, na u ke, me di ci ne, spor ta, 
mo de, za ba ve, tu ri zma i dru gim. No, po zna ča ju te me, te o rij sko-me to do lo škog pri stu pa i do bi je nih re-
zul ta ta, me đu du go roč nim pro jek ti ma iz dva ja ju se je dan ma gi star ski rad (Pa nić 2006) i iz nje ga pro is te-
kla knji ga Ko li ko raz u me mo no ve an gli ci zme (Pa nić Kav gić 2006), u ko joj je, uz po moć op se žne an ke te, 
do ka za no sla bo, a če sto i ni ka kvo, raz u me va nje an gli ci za ma s ko ji ma se obra zo va ni go vor ni ci srp skog 
je zi ka sva ko dnev no su sre ću, i dok tor ska di ser ta ci ja An gli ci zmi kao si no ni mi u srp skom je zi ku (na pri-
me ru knji žev nih i no vin skih tek sto va) (Mi lić 2011a), u ko joj je, uz po moć obim nog re pre zen ta tiv nog 
kor pu sa, po tvr đe na, ali i do pu nje na, po sto je ća ti po lo gi ja an gli ci za ma kao si no ni ma u srp skom je zi ku. 
Od krat ko roč nih pro je ka ta is ti če se naj no vi ja ana li za „En gle ski u No vom Sa du” (Ga ji šin, Pa nić Kav gić, 
Kav gić 2011), u ko joj je kri tič ki opi sa na upo tre ba en gle skog je zi ka u na zi vi ma fir mi i lo ka la, na jav nim 
nat pi si ma i u re klam nim ma te ri ja li ma na ko je se na i la zi po No vom Sa du.

Što se ti če ra ni je po me nu tog po taj no pri želj ki va nog lek si ko graf skog ci lja autorâ Reč ni ka, da svo-
jim pri me rom pod stak nu iz ra du slič nih spe ci ja li zo va nih i ter mi no lo ških reč ni ka ma njeg i sred njeg obi-
ma, on je de li mič no ostva ren u onim spe ci ja li stič kim, ma ster skim, ma gi star skim i dok tor skim is tra ži va-
nji ma ko ja sa dr že reč nič ku kom po nen tu, a ne ka od njih ob ja vlje na su i kao za seb ni reč ni ci. Zbog zna ča ja 
u do ma ćoj lek si ko gra fi ji, sva ona za slu žu ju da bu du na ve de na, abe ced nim re do sle dom prezimenâ autor-
ki i auto ra: Dra žić 2005, 2008; Ko la rić 2010; Kri mer Ga bo ro vić 2011; La zo vić 2009; Mi lić 2004, 2006, 
2011a, 2011b; Mi li će vić Ma tić 2010; Németh Konc 2010; Or čić 2003; Ru ži čić 2003a, 2003b; Si mić 
2008; Sto ji čić 2003, 2006; Ši ro ki 2010. S pra vom tre ba oče ki va ti da će ova kvih pro je ka ta na Fa kul te tu 
bi ti i u bu duć no sti.

I tre ću gru pu po re du, ali ne i po va žno sti, či ne ne za vi sna is tra ži va nja dru gih auto ra, od ko jih 
pa žnju pri vla če dve ne dav no štam pa ne stu di je: jed na je o prag ma tič kim an gli ci zmi ma, tj. do slov no 
pre ve de nim dis kurs nim for mu la ma iz en gle skog je zi ka i nji ho vim upo tre ba ma u srp skom (Mi šić Ilić, 
Lo pi čić 2011), a dru ga do no si ana li zu for mal nih i sa dr žin skih slič no sti i raz li ka iz me đu an glo srp skog i 
ser gli ša, dva, ina če do bro pre po zna ta i va lja no ter mi no lo ški i su štin ski raz gra ni če na, no va va ri je te ta srp-
skog je zi ka na sta la pod uti ca jem en gle skog – onaj pr vi u Sr bi ji, a onaj dru gi me đu srp skom di ja spo rom 
u an glo fo nim ze mlja ma (Mi šić Ilić 2011).

Iz ovog sa že tog pre gle da oči to je da su učin ci Reč ni ka u na šoj kon takt noj i kon tra stiv noj lin gvi-
sti ci im pre siv ni – i kvan ti ta tiv no, i kva li ta tiv no. Mo ra se na gla si ti da ne ma mno go jezikâ ko ji se mo gu 
po hva li ti ovo li kom ši ri nom i du bi nom svo jih is tra ži va nja u ovoj obla sti. U svim na ve de nim ra do vi ma 
is tra žen je i ob ra đen ve lik broj te ma, i u svo joj ukup no sti oni či ne kru pan do pri nos ce lo vi tom sa gle da va-
nju en gle sko-srp skih je zič kih kon ta ka ta, ali ni šta ma nji i do ma ćoj, a u ne kim svo jim aspek ti ma i op štoj, 
kon takt noj i kon tra stiv noj lin gvi sti ci. Na rav no, ne is tra že nih i neo bra đe nih te ma ima još, a bi će ih i da lje: 
jed na bi sva ka ko bi li pse u do an gli ci zmi ili la žni an gli ci zmi, i for mal ni i sa dr žin ski, na sta li kao pro iz vod 
se kun dar ne i ter ci jar ne adap ta ci je od en gle skih ele me na ta, ko ji su pri tom u ta kvom ob li ku i/ili zna če nju 
u en gle skom je zi ku ne po zna ti, po put srp. šou-pro gram na su prot eng. show ili srp. pre bu ki ran u smi slu 
‘pre za u zet, pre op te re ćen’ na su prot eng. over bo ok, ko je to zna če nje ne po zna je (up. Fi li po vić 1986 i 
po seb no Fu ri as si 2010, is crp na lek si ko lo ška i lek si ko graf ska ob ra da la žnih an gli ci za ma u ita li jan skom 
je zi ku); dru ga te ma mo glo bi da bu de em pi rij sko utvr đi va nje va nje zič kih mo ti va i raz lo ga, u pr vom re-
du so ci o lin gvi stič kih, so ci o lo ških i kul tu ro lo ških, za upo tre bu an gli ci za ma me đu raz li či tim slo je vi ma 
na šeg dru štva, s te ži štem na uz ra stu, po lu, obra zo va nju i stru ci ispitanikâ.

4.  UČINCI REČNIKA U NAŠOJ SVAKODNEVNOJ JEZIČKOJ PRAKSI

Pod ovim na slo vom pod ra zu me va se ulo ga ko ju je Reč nik od i grao u bo ljem pa siv nom i ak tiv nom 
sna la že nju či ta la ca s an gli ci zmi ma u sva ko dnev noj ko mu ni ka ci ji, te po di za nju sve sti i iz gra đi va nju 
od go vor ni jeg sta va pre ma nji ma, što su bi li po čet ni ci lje vi (1) i (6) – ka ko se ja sno po ka za lo, ilu zor ni 
i ide a li stič ki, ako ne i uza lud ni. Ni naj ma nje neo če ki va no, ti učin ci su kraj nje ogra ni če ni, go to vo ni ka-
kvi. Reč nik je ši roj pu bli ci, ko joj je pr ven stve no na me njen, ostao ne po znat, ma da je neo če ki va no do bro 
bio pri mljen i u za in te re so va noj aka dem skoj jav no sti (up. Bu gar ski 2002; La lić 2002; Pi žu ri ca 2002), 
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i u za in te re so va nim me di ji ma. Upr kos to me, u pro te klih de set go di na an gli ci za ci ja ili, tač ni je, sa mo-
an gli ci za ci ja srp skog je zi ka i kul tu re sve je sna žni ja. An glo srp ski, ta da tek ne for mal no na ja vljen, sa da 
se već ne po vrat no učvr stio i sve ne spu ta ni je i ne za u sta vlji vi je ja ča i bu ja u svim obla sti ma i na svim 
ni vo i ma, ne sa mo zbog ne kon tro li sa nog pri li va an gli ci za ma, ne go, još vi še, zbog ma nje oči gled nih, ali 
ite ka ko za stu plje nih, po ja va: usta lji va nja do slov no pre ve de nih re či, sin tag mi i či ta vih re če ni ca iz en gle-
skog je zi ka, osta vlja nja pi sa nih an gli ci za ma u en gle skom ori gi na lu, pi sa nja ve li kog po čet nog slo va u 
svim čla no vi ma vi šeč la nih na zi va i na slo va, pi sa nja de ci mal ne tač ke, ma ster stu di ja, ma ster stu de na ta 
i ma ster ra do va, šamponâ dva u je dan i kafâ tri u je dan, a je zič kog zna nja, in te re so va nja i od go vor no-
sti nu la u je dan. Ovo ja ča nje i bu ja nje ne pot po ma žu sa mo na dri pre vo di o ci, ne do u če ni me di ji, je zič ki 
ne pri pre mlje ni struč nja ci, ne go i deo lin gvi stič kih pro fe si o na la ca, ko ji su, na nji ho vu sra mo tu, pot pu no 
rav no du šni pre ma na šoj sva ko dnev noj je zič koj prak si i ogre še nji ma, svo jim i tu đim, o je zič ku nor mu, 
ne sa mo onu ve za nu za upo tre bu an gli ci za ma, ne go uop šte.

No, ne sum nji vo naj ve ća od go vor nost sva ka ko pri pa da na šem obra zov nom si ste mu, či ji ku ku ri ku-
lum-di zaj ne ri, ako je tač no ono što ču je mo, že le da sma nje broj ča so va srp skog je zi ka i knji žev no sti, ne 
že le da shva te po gub nost ne pre da va nja ma ter njeg je zi ka u sred njoj ško li, na šta go di na ma bez u spe šno 
uka zu je I. Klajn (2003 i dru gde), ne že le da raz dvo je sred njo škol sku na sta vu srp skog je zi ka i knji žev-
no sti na dva pred me ta s dva pro fe so ra i ne že le da pro ši re na stav ni plan i pro gram en gle sko-srp skim 
kon takt no-kon tra stiv nim sa dr ža ji ma, u na sta vi i srp skog i en gle skog je zi ka, jer ne že le, a mo žda i ne 
ume ju, da vi de i ču ju ka kav se to srp ski je zik da nas go vo ri i pi še na svim ni vo i ma na še jav ne i slu žbe ne 
upo tre be, uklju ču ju ći i uni ver zi te te, i fa kul te te, i nji ho ve od se ke, ka te dre i de part ma ne za je zi ke, lin gvi-
sti ke i knji žev no sti.4

Ova kva du go go di šnja kul tur no-obra zov na kli ma do ve la je do za pu šte no sti na še je zič ke kul tu re 
(up. Pi per 2003: 71-72), ako ne i nje ne na pu šte no sti, iz jed nog jed no stav nog raz lo ga, ko ji se mo že sa-
že ti pa ra fra zom na slo va jed nog Már qu e zo vog slav nog ro ma na: o do brom je zi ku ne ma ko da bri ne, jer 
ne ma in sti tu ci o nal ne oba ve ze, unu tra šnje po tre be, a sa mim tim i na či na, da se spro ve de svih de set eta pa 
nor mi ra nja stan dard nog je zi ka, ka ko ih je opi sao M. Ra do va no vić (2003: Po gla vlje 9), na ro či to eta pe 
pri me nji va nja i ne go va nja nor me. Je zik se, u ce li ni uzev, ko ri sti „mi sa o no” ili „ose ćaj no” (ovih iro nič-
nih na vod ni ka u na stav ku ne će bi ti), tj. ona ko ka ko ne ko mi sli ili ose ća da tre ba da go vo ri i pi še, bez po-
se za nja za reč ni ci ma i dru gim je zič kim pri ruč ni ci ma, pa ta ko i za Reč ni kom no vi jih an gli ci za ma. Svest 
o po sto ja nju je zič ke nor me i neo p hod no sti nje nog po što va nja, po seb no pra vo pi sa, za vi si od po je din ca 
i nje go ve lič ne kul tu re, pre ma ne dav nom ume snom za pa ža nju jed nog me dij ski eks po ni ra nog lin gvi ste, 
a one ret ke ko ji po ku ša ju, ili se od va že, ili se dr znu, da jav no uka žu na je zič ku nor mu i ogre še nja o nju 
ve ći nom sma tra ju sit ni ča vim i pod sme ha do stoj nim na džak-de da ma i ba ba ma.

Za to vre me, je zič ku nor mu sve uspe šni je is ti sku je pse u do nor ma (up. Pr ćić 2005 / 2011a, 2007, 
2010), znat nim de lom ona an glo srp ska, ko ju sva ko dnev no, pu tem sve pri sut nih i sve u ti caj nih me di ja, 
in ter ne ta i dru gih sred sta va mo der ne ko mu ni ka ci je, stva ra ju i učvr šću ju, a da to ga uop šte ni su ni sve-
sni, po seb ni ko ri sni ci je zi ka (up. Pr ćić 2005 / 2011a), mi sa o ne i ose ćaj ne ori jen ta ci je, uglav nom je zič ki 
dvoj ka ši i troj ka ši, a ko ju on da ne sve sno pri hva ta i sle di je zič ki ne pri pre mlje na, neo se tlji va i ne za in te-
re so va na ve ći na, ve ru ju ći da ta ko tre ba. Uti caj na na šu je zič ku kul tu ru ta kvih po seb nih ko ri sni ka je zi ka, 
ko ji zbog pri ro de svo je pro fe si je si ste mat ski uti ču, ili mo gu da uti ču, na for mi ra nje je zič kih na vi ka jav-
no sti i sto ga no se po seb nu od go vor nost za va lja nost iz go vo re ne i na pi sa ne re či, a to su da nas naj če šće 
ra zno vr sne kom pju ter ske ta sta tur dži je, po slom, ili za ba vom, ili za bav nim po slom, ili po slov nom za ba-
vom ve za ne za ta sta tu ru, ogro man je i, u po re đe nju s nji ma, uti caj kraj nje mar gi na li zo va nih i ig no ri sa nih 
stan dar do lo ga i osta lih lin gvi stič kih pro fe si o na la ca vi še je ne go za ne mar ljiv, bu du ći da im je do ma šaj 
ogra ni čen na ma lo broj ne i ma lo ti ra žne struč ne pu bli ka ci je, pa im se za to glas je dva i ču je, a nji ho ve pre-

4  Ako se ne ko me po to nja kon sta ta ci ja mo žda uči ni la ne ve ro vat nom, šo kant nom, alar mi stič kom ili čak iz mi šlje nom, ne ka po se-
ti veb sajt svog fa kul te ta i raz gle da nat pi se i tek sto ve u nje go vim ru bri ka ma, a po sle ne ka pa žlji vi je pro či ta i ana li zi ra lek si ku, 
gra ma ti ku, stil i, po seb no, pra vo pis prav nih do ku me na ta, slu žbe nih do pi sa do bi je nih od istog tog fa kul te ta, iz ve šta ja o pri ja-
vlje nim i na pi sa nim dok tor skim di ser ta ci ja ma i ma gi star skim te za ma, uklju ču ju ći i nji ho ve na slo ve, te iz ve šta ja o iz bo ri ma i 
re i zbo ri ma u zva nja na stav ni ka i sa rad ni ka. A po sle ne ka se nad tim raz gle da nim, pa žlji vi je pro či ta nim i ana li zi ra nim du bo ko 
za mi sle svi, a naj vi še nji ho vi auto ri.
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po ru ke pri me nju ju pre ma lič nom na ho đe nju po je din ca. Iako je do eg zakt nih po da ta ka ve o ma te ško do ći, 
sa ža lje njem i gor či nom mo ra se pri me ti ti da po sto ji vr lo ma li broj je zi ka s pi sme no šću i tra di ci jom, ako 
ih uop šte ima, či ja je jav na i slu žbe na upo tre ba, na ro či to ona me dij ska, ali ni po što ne sa mo ona, go to vo 
or ga ni zo va no pre pu šte na sti hij no sti, slu čaj no sti i pro iz volj no sti, a da na to stru ka, uz uisti nu mi ni mal ne 
iz u zet ke, ne sa mo da ne re a gu je na pri me ren i po tre ban na čin, ne go u to me de lom i sa u če stvu je, svo jom 
uisti nu ne do pu sti vom i ne shva tlji vom ne za in te re so va no šću. Ili, pa ra fra zom na slo va još jed nog slav nog 
ro ma na, ovog pu ta Kun de ri nog, ne pod no šlji va la ko ća za pu šta nja i na pu šta nja sop stve ne je zič ke kul tu re.

Ova kva na ša, pre du go za pu šta na i sa da već uve li ko na pu šte na, je zič ka kul tu ra ima broj ne je zič ki 
i kul tur no re le vant ne im pli ka ci je, od ko jih su za oblast en gle sko-srp skih je zič kih kon ta ka ta naj va žni je 
tri: pr vo i glav no, pro ši ri va nje i op šteg i ter mi no lo škog vo ka bu la ra u bez ma lo svim re gi stri ma srp skog 
je zi ka vr ši se sko ro is klju či vo pre u zi ma njem re či iz en gle skog, s ma lim ali zna čaj nim iz u zet kom kre a-
tiv no sti do ma ćim sred stvi ma u žar go nu mla dih, ko ji go di na ma pra ti i do ku men tu je R. Bu gar ski (2006 
i dru gde). Pri to me, ret ko ko se ikad za pi ta da li će i ka ko pu bli ka raz u me ti upo tre blje ni an gli ci zam, ili 
bi lo ko ju dru gu reč, ili či ta vu po ru ku – nji ho vo tu ma če nje obič no je mi sa o no ili ose ćaj no, in tu i tiv no i na-
rod no e ti mo lo ško, a sa ma po ru ka če sto se raz u me tek de li mič no ili ni ka ko (up. Pa nić Kav gić 2006), što 
znat no do pri no si to me da je da na šnja ko mu ni ka ci ja sve vi še sve de na na for mu bez sa dr ži ne, na krup ne i 
zvuč ne re či iza ko jih se kri je ne ja sno, ako ne i pra zno, zna če nje. I ta ko na sta je je dan za ni mljiv pa ra doks: 
na mer na ili ne na mer na je zič ka kse no fi li ja jed nog de la ko ri sni ka srp skog je zi ka, po ši lja la ca po ru ke, ko ja 
se u ovom slu ča ju is po lja va kao je zič ka an glo fi li ja, an glo ma ni ja ili, naj tač ni je, an glo ho li zam (up. Pr ćić 
2005 / 2011a), do vo di kod dru gog de la ko ri sni ka, pri ma la ca po ru ke, do iza zva ne, ili in du ko va ne, je zič ke 
kse no fo bi je, od no sno je zič ke an glo fo bi je, a on da i kse no fo bi je uop šte, jer ne ma li broj lju di ne raz u me 
ono što im se go vo ri i pi še (isti ni za vo lju, ne raz u me ju sve ni oni ko ji im to go vo re i pi šu), a ono što 
ne raz u me ju do ži vlja va ju kao pret nju ili opa snost, ko je se pri bo ja va ju i vre me nom pre ma njoj raz vi ja ju 
od boj nost – i upra vo to je srž pro ble ma tzv. stra nih re či i u srp skom i u dru gim je zi ci ma: ne raz u mem ih 
i za to ih ne vo lim (a ne raz u mem ih za to što ne ma ko da me nji ma na u či).

5.  INSTITUCIONALNA PODRŠKA LEKSIKOGRAFSKOM RADU KOD NAS

Reč ni ci se kod nas ne uva ža va ju do volj no, ni u stru ci, ni u pro svet noj bi ro kra ti ji, ni u dru štvu 
uop šte, osim, mo žda, rečnikâ stra nih re či i en gle sko-srp skih op štih reč ni ka – valj da zbog to ga što od-
go ne ta nje zna če nja re či po stup kom mi sa o ne i ose ćaj ne de duk ci je ne ura đa baš uvek že lje nim ci ljem. 
Lek si ko graf ski rad ne sma tra se na uč nim ra dom, ne go, u naj bo ljem slu ča ju, struč nim, po put pre vo đe nja, 
ma da do sad ni ko ni je obra zlo žio za što – valj da za to što ta mo ne ma re tor ti, zup ča ni ka, for mu la, pa te na ta, 
no vih so je va, sor ti ili ra sa i dru gih kla sič nih ste re o ti pa „pra ve” na u ke u do ma ćoj sve sti. Iz gle da da, po 
mi šlje nju ne kih, u lek si ko gra fi ji ne mo že, ili ne sme, bi ti no vih so je va, sor ti ili ra sa, a lek si ko graf ski rad 
ne mo že, ili ne sme, po nu di ti ni šta no vo osim sta rih, do brih spi sko va re či s pre vo di ma na je dan ili dru gi 
je zik, ili s ob ja šnje nji ma na istom je zi ku.

I stvar no, ako je iz ra da reč ni ka za sno va na na me ha nič kom pre pi si va nju i pre sli ka va nju po sto je-
ćih reč ni ka, po obra scu reč-iz go vor-zna če nje, to ni je ni na uč ni ni struč ni rad, to je na dri lek si ko gra fi ja, 
ko jom se ba vi naj vi še ra di ma te ri jal ne do bi ti autorâ, ili „autorâ”, po ne kad čak i ne pot pi sa nih, i nji ho vih 
izdavačâ, naj če šće vi so ko ti ra žnih. Me đu tim, (1) ako je iz ra da reč ni ka u pri pre mi i iz ved bi za sno va na 
na lin gvi stič kim i me ta lek si ko graf skim po stav ka ma, i, pre ma po tre bi, uz kon sul to va nje s kom pe tent nim 
struč nja ci ma iz dru gih obla sti, (2) ako je reč nik te o rij sko-me to do lo ški i prak tič no ino va ti van, po oda bi ru 
je zič kog ma te ri ja la i or ga ni za ci ji, ob ra di ili pre zen ta ci ji po da ta ka, (3) ako je va žan i ko ri stan za pu bli ku 
ko joj je na me njen, i (4) ako uz sve to pod sti če na knad na lek si ko lo ška i srod na is tra ži va nja, to je ite ka ko 
ori gi na lan na uč ni rad i ozbilj na lek si ko gra fi ja, ko jom se auto ri, ve ći nom vu ko vi sa mot nja ci, ba ve naj če-
šće iz lič nog en tu zi ja zma i ko ja pred sta vlja do pri nos ne sa mo na u ci, ne go i kul tu ri uop šte. Ta kvi reč ni ci 
obič no se štam pa ju u re la tiv no ma lim ti ra ži ma, za njih se zna uglav nom u okvi ri ma da te stru ke, dok ši roj 
pu bli ci osta ju sla bi je po zna ti.
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Tvr di ti da ova kvi reč ni ci i ova kva lek si ko gra fi ja ni su na uč ni rad mo gu sa mo oni ko ji ni kad ni su 
ra di li na ozbilj nom lek si ko graf skom pro jek tu, a ve ro vat no ni ima li u ru ci ozbi ljan reč nik, ni ti se slu že 
ozbilj nim reč ni ci ma, jer oči to spa da ju u mi sa o ne ili ose ćaj ne ko ri sni ke je zi ka, ko ji ma su pri ruč ni ci s 
ta kvim bo gat stvom po da ta ka ne po treb ni. Da li bi se mo žda, po lo gi ci tih i ta kvih me ri la, ima lo sma tra ti 
da, na pri mer, jed no tom ni Reč nik srp sko ga je zi ka (Ni ko lić 2007) ni je re zul tat na uč nog ra da, ili obrat ni 
reč nik srp sko ga je zi ka (Ni ko lić 2000), ili dvo tom ni Se man tič ko-de ri va ci o ni reč nik (Gor tan Premk, Va-
sić, Ne delj kov 2003; Gor tan Premk, Va sić, Dra gi će vić 2006), ili dvo tom ni Aso ci ja tiv ni reč nik srp sko ga 
je zi ka (Pi per, Dra gi će vić, Ste fa no vić 2005; Dra gi će vić, Pi per, Ste fa no vić 2011), ili Klaj no vi Reč nik 
no vih re či (1992), Reč nik je zič kih ne do u mi ca (2011a) i ita li jan sko-srp ski reč nik (2011b), ili Hle be co vi 
En ci klo pe dij ski srp sko-en gle ski reč nik (2010) i Reč nik slen ga: en gle sko-srp ski srp sko-en gle ski (2011)? 
Na rav no, sva ki ozbi ljan reč nik ne pret po sta vlja, ne iz i sku je i ne is po lja va pod jed nak ste pen ino va tiv no-
sti i ori gi nal no sti, ali lek si ko graf ski pro jek ti po put ovih i nji ma slič nih sve jed no je su na uč ni rad, ko ji na 
od go va ra ju ći na čin tre ba da bu de vred no van.

Tre nut no se od re đi va nje na uč no sti ostva re nih reč nič kih pro je ka ta, stro go uzev, na la zi u de lo kru gu 
‘vi ših in stan ci’. Na i me, u Pri lo gu 2 Pra vil ni ka o po stup ku i na či nu vred no va nja, i kvan ti ta tiv nom is ka-
zi va nju na uč no i stra ži vač kih re zul ta ta is tra ži va ča, ko ji je 2008. go di ne do neo Na ci o nal ni sa vet za na uč ni 
i teh no lo ški raz voj (Slu žbe ni gla snik RS, br. 38/2008), sto je i ova dva pa ra gra fa, iz me đu ko jih su po nu-
đe ne krat ke i op šte de fi ni ci je če ti ri ka te go ri je na uč no-lek si ko graf skih pu bli ka ci ja:

„Na uč no-lek si ko graf ska i en ci klo pe dij ska pu bli ka ci ja pred sta vlja na uč ni re zul tat uko li ko, i u me ri u 
ko joj, po red struč ne kom po nen te, pru ža ori gi na lan na uč no-is tra ži vač ki do pri nos. To se pr ven stve no 
od no si na re zul ta te pro je ka ta iz ove ka te go ri je ko ji su fi nan si ra ni od stra ne MN [= Mi ni star stva na u ke, 
sa da Mi ni star stva pro sve te i na u ke]. Kao na uč ni re zul tat ne vred nu ju se pu bli ka ci je i pri lo zi u nji ma 
kom pi la tiv nog, po pu la ri za tor skog i ko mer ci jal nog ka rak te ra, ko je ima ju is klju či vo kul tur no-pro svet ni 
zna čaj. Ka te go ri za ci ju pu bli ka ci ja ove vr ste pred la že nad le žni MNO [= Ma tič ni na uč ni od bor] a pri hva-
ta MN.” ... „Na uč no-lek si ko graf ski tekst vred nu je se sra zmer no svom obi mu i u skla du sa ka te go ri jom 
pu bli ka ci je. Na uč no-lek si ko graf ska je di ni ca iz no si naj ma nje je dan autor ski ta bak, za vi sno od ka rak te ra 
pu bli ka ci je, što pro ce nju je nad le žni MNO a pri hva ta MN.”

Na osno vu ovih od re da ba, mo že se za klju či ti da u do men na u ke spa da ju sa mo oni reč ni ci či ju iz-
ra du fi nan si ra nad le žno Mi ni star stvo, a to su, kao što je po zna to, is klju či vo vi še tom na i vi še de ce nij ska 
ka pi tal na de la – nji ho vo okon ča nje na di la zi ži vot ni vek jed ne ge ne ra ci je, a re a li zu ju se sa mo u jed noj 
in sti tu ci ji u ovoj ze mlji. Osta li lek si ko graf ski pro jek ti, krat ko roč ni ili sred njo roč ni, to kom ko jih bi se iz-
ra đi va li jed no tom ni reč ni ci, mo žda čak i u elek tron skom ob li ku, ko ji bi se re a li zo va li na uni ver zi te ti ma 
i ko ji bi ima li i „kul tur no-pro svet ni zna čaj”, ne mo gu se, kao što je ta ko đe po zna to, pri ja vi ti na kon kur-
se za pro jek te osnov nih is tra ži va nja Mi ni star stva pro sve te i na u ke, jer oni, bar po ovom vi đe nju, ni su 
u do me nu na u ke. Ni je ni naj ma nje la ko ote ti se uti sku da se ovim Pra vil ni kom, u ko me je iz jed na če no 
ne iz jed na či vo, tj. ne ka od svoj sta va na dri lek si ko gra fi je (kom pi la tiv nost i ko mer ci jal nost) i ne ka od svoj-
sta va ozbilj ne lek si ko gra fi je (po pu la ri za tor stvo i kul tur no-pro svet ni zna čaj), fa vo ri zu je jed na ka te go ri ja 
lek si ko gra fi je, mo gla bi se ona na zva ti eli ti stič kom, dok se sve osta lo, što ni je ka pi tal nog i per pe tu al nog 
ka rak te ra, i što na sta je na uni ver zi te ti ma, od ba cu je kao ne do stoj no (sa mo)za cr ta nih olim pskih vi si na. Pa 
ako je dan od glav nih ci lje va na u ke ni je nje na pri me na u prak si, ko ja uklju ču je i po pu la ri sa nje re zul ta ta 
svo jih is tra ži va nja i kul tur no pro sve ći va nje lju di, a po seb no mla dih, ko ji ma je to, na ro či to u obla sti je-
zi ka i jezikâ, vi še ne go po treb no – šta on da je su ci lje vi na u ke?! I šta je uop šte na u ka, ova ko za mi šlje na? 
Mo žda to što ne ko sa ve to dav no i/ili za ko no dav no te lo de kre tom od lu či da je ste?

Ova ko ne u te me ljen i ne do mi šljen stav pre ma ozbilj nom lek si ko graf skom ra du ima vi še štet nih 
im pli ka ci ja, od ko jih tre ba is ta ći tri: pr va se ti če pro iz volj nog bo do va nja ozbilj nih reč ni ka pri vred no-
va nju na uč nog učin ka uni ver zi tet skih na stav ni ka i sa rad ni ka, po što se u prak si za pa ža ju če ti ri na či na 
ko je ko mi si je za pi sa nje iz ve šta ja za iz bor u na uč na zva nja pri me nju ju: (1) bo du ju ih pre ma Pra vil ni ku, 
u skla du s mi šlje njem do bi je nim od nad le žnog Ma tič nog od bo ra, (2) bo du ju ih pre ma Pra vil ni ku, bez 
mi šlje nja nad le žnog Ma tič nog od bo ra, (3) bo du ju ih kao mo no gra fi je ili is tak nu te mo no gra fi je na ci o nal-
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nog zna ča ja, i (4) uop šte ih ne bo du ju, či me obez vre đu ju i pot ce nju ju vi še go di šnji vre dan i pre dan rad 
nji ho vih autorâ. Sa da šnje neo prav da no, ali ne i ne ra zu mlji vo, ša re ni lo neo dr ži vo je i tre ba lo bi ga što 
hit ni je ujed na či ti, pri če mu se naj bo ljim i naj pra ved ni jim re še njem či ni pred log da ozbilj ni reč ni ci bu du 
bo do va ni kao mo no gra fi je ili is tak nu te mo no gra fi je na ci o nal nog ili me đu na rod nog zna ča ja, u za vi sno sti 
od to ga u ko joj me ri za do vo lja va ju kri te ri ju me ozbilj ne lek si ko gra fi je na ve de ne go re (ili ne ke dru ge, 
de talj ni je raz ra đe ne, ali objek tiv no pri men lji ve kri te ri ju me).

Dru go, ti me što je sa sta vlja nje reč ni ka is klju če no iz na uč nih pro je ka ta ko je fi nan si ra Mi ni star stvo 
pro sve te i na u ke one mo gu će na je in sti tu ci o nal na po dr ška kom pe tent noj iz ra di ra znih vr sta jed no je zič nih 
i dvo je zič nih, op štih, spe ci ja li zo va nih i ter mi no lo ških reč ni ka, iz u zet no ne do sta ju ćih i pre ko po treb nih 
ovoj ze mlji, svim nje nim je zi ci ma, svim nje nim stru ka ma i svim nje nim kul tu ra ma. Spi sak ta kvih reč ni-
ka, kad bi bio na pra vljen, bio bi da le ko du ži od spi ska po sto je ćih kva li tet nih reč ni ka. Po seb no nam ne-
do sta je mo de ran op šti reč nik da na šnjeg srp skog je zi ka, u štam pa nom i elek tron skom ob li ku, ko ji bi bio 
za sno van na re sur si ma Srp skog na ci o nal nog kor pu sa, od naj ma nje 100 mi li o na re či sa vre me nog pi sa nog 
i go vor nog je zi ka (na do brom pu tu da ta kav kor pus iz gra di je tim vu ko va sa mot nja ka ko ji pred vo di D. 
Vi tas na Ma te ma tič kom fa kul te tu u Be o gra du). No, bez ob zi ra na to ka ko nas pro svet na bi ro kra ti ja, a i 
dru gi, ce ne i oce nju ju, svi ma im se mo ra ja sno sta vi ti do zna nja da su za sa sta vlja nje ozbilj nih reč ni ka 
ipak naj po zva ni ji i naj kom pe tent ni ji upra vo ade kvat no ospo so blje ni lin gvi stič ki pro fe si o nal ci, zva ni 
lek si ko gra fi, za po sle ni i na uni ver zi te ti ma, i lek si ko graf ski pod mla dak, kao nji hov naj per spek tiv ni ji iz-
da nak, ko ji u ova kvim uslo vi ma ne ma pri li ke ne da bu de ne go van, ne go ni da po sto ji, ume sto da im se 
svi ma omo gu ći da bu du in sti tu ci o nal no or ga ni zo va ni u ma le, efi ka sne, uigra ne i do bro vo đe ne ti mo ve, 
ko ji su je di na ga ran ci ja za uspe šno re a li zo va nje ozbilj nih lek si ko graf skih pro je ka ta. Ima ju ći na umu ka-
ko je i ko li ko mo ti vi san ozbi ljan lek si ko graf ski rad kod nas, u vi du pro iz volj nog na uč nog vred no va nja 
ura đe nih reč ni ka i in sti tu ci o nal ne po dr ške je di no eli ti stič koj lek si ko gra fi ji, na me će se pi ta nje svr sis-
hod no sti i is pla ti vo sti sa sta vlja nja ozbilj nih reč ni ka, te ne go va nja lek si ko graf skog pod mlat ka. Ko bi to, 
osim pu kih za ne se nja ka i ne po pra vlji vih ide a li sta, pri stao na vi še go di šnji in te lek tu al ni ku luk – jer ozbi-
ljan rad na ozbilj nom reč ni ku to je ste – od ko jeg ne će ima ti ni pro fe si o nal ne, ni fi nan sij ske ko ri sti, već 
mo žda sa mo ose ća nje unu tra šnje stva ra lač ke is pu nje no sti? Po sle di ce, ne po sred ne i po sred ne, ova kvog 
od no sa pre ma ozbilj noj lek si ko gra fi ji i sa da šnjim i bu du ćim lek si ko gra fi ma, i po stru ku, i po na u ku, i 
po kul tu ru, i po dru štvo u ce li ni po gub ne su: jed na od ba nal ni jih je ste ta da se lju di že ste, uz ne ma lu 
do zu za vi sti i zlo be, zbog sa zna nja da taj i taj je zik ima ta kve i ta kve reč ni ke, a mi ne ma mo, dok osta le 
po sle di ce ni naj ma nje ni su ba nal ne. Ko je su one i ka kve, na kra će i du že sta ze – sa pi en ti sat. Na sre ću 
ove kul tu re i ovog dru štva, go re o pi sa nih za ne se nja ka i ide a li sta, ko li ko god da ih je ma lo, ipak još ima.

I tre ća, i iz ve sno naj bit ni ja, štet na im pli ka ci ja, bu du ći da ne ma mo do volj no kva li tet nih i mo der-
nih reč ni ka, uklju ču ju ći i one elek tron ske, svi ma bes plat no do stup ne pu tem in ter ne ta, u na šoj sre di ni ne 
po sto ji raz vi je na reč nič ka kul tu ra, tj. na vi ka pro ve ra va nja zna če nja ili raz re ša va nja je zič kih ne do u mi ca 
u reč ni ci ma i dru gim pri ruč ni ci ma, što bi se pri rod no oče ki va lo od po seb nih ko ri sni ka je zi ka. Ta kva, 
pre te žno bez reč nič ka i bes pri ruč nič ka kul tu ra umno go me pot po ma že mi sa o nost i ose ćaj nost u upo tre bi 
srp skog je zi ka, a u sklo pu to ga i na dri pre vo đe nje, ko je je, tre ba li to još na gla ša va ti, naj od go vor ni je za 
na sta nak, ja ča nje i bu ja nje an glo srp skog. Sva je pri li ka da će se ova ne slav na „tra di ci ja” na sta vi ti.

Za kraj ovog odelj ka, ne ko li ko in di ka tiv nih či nje ni ca o na uč nom sta tu su lek si ko gra fi je. Da lek si-
ko gra fi ja ni je na uč na di sci pli na, iako pr ven stve no pri me nje no lin gvi stič ka, ali sve vi še i te o rij ska, da li 
bi se ši rom sve ta pod sti ca la i vr ši la lek si ko graf ska i me ta lek si ko graf ska is tra ži va nja, da li bi se ob ja vlji-
va li pri ruč ni ci, udž be ni ci i reč ni ci lek si ko gra fi je (up. At kins, Run dell 2008; Fon te nel le 2008; Hart mann 
2001; Hart mann, Ja mes 1998; van Ster ken burg 2003; Sven sén 2009; Zgu sta 1971), da li bi ak tiv no de lo-
va la udru že nja lek si ko gra fa (u Evro pi to je Evrop sko udru že nje za lek si ko gra fi ju (eng. Euro pean As so-
ci a tion for Le xi co graphy; EuRA LEX)), da li bi se odr ža va le na uč ne kon fe ren ci je lek si ko gra fa i štam pa li 
zbor ni ci s njih (dve ta kve bi le su i kod nas, u No vom Sa du, 1983. go di ne, s ko jeg je zbor nik Lek si ko gra-
fi ja i lek si ko lo gi ja. zbor nik re fe ra ta (Jer ko vić 1984), te u No vom Sa du i Be o gra du, 2001. go di ne, s ko-
jeg je te mat ski zbor nik De skrip tiv na lek si ko gra fi ja stan dard nog je zi ka i nje ne te o rij ske osno ve (2002)), 
da li bi se iz da va li lek si ko graf ski ča so pi si (je dan od njih, in ter na ti o nal Jo ur nal of Le xi co graphy, ko ji 
iz la zi u Ox for du, uvr šten je i na Thom son Re u ter so vu i na ERIH li stu naj pre sti žni jih svet skih na uč nih 
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ča so pi sa), da li bi se dr ža li uni ver zi tet ski kur se vi lek si ko gra fi je (je dan ta kav i na Fi lo zof skom fa kul te tu 
u No vom Sa du), da li bi se bra ni le ma gi star ske te ze i dok tor ske di ser ta ci je iz lek si ko gra fi je i, ko nač no, 
da li bi uop šte po sto jao Is tra ži vač ki cen tar za lek si ko gra fi ju (eng. Dic ti o nary Re se arch Cen tre), osno van 
u Exe te ru, u Ve li koj Bri ta ni ji, a sa da sme šten u Bir ming ha mu?

6.  PERSPEKTIVE SASTAVLJANJA NOVOG, PROŠIRENOG IZDANJA REČNIKA

Du yu spe ak an glo srp ski? Reč nik no vi jih an gli ci za ma de set go di na po sle: da li je vre de lo? Iz do-
sa da šnjeg iz la ga nja ve ro vat no je po sta lo ja sno da od go vor na ovo pi ta nje ne mo že bi ti ni lak, ni jed no-
sta van, ni di rek tan, ne go kom plek san, ona kav ka kav je i ozbi ljan lek si ko graf ski rad. Sto ga bi od go vor 
na (sa mo)po sta vlje no pi ta nje bio sle de ći: de lom da, zbog onog do brog u Reč ni ku i oko nje ga; de lom ne, 
zbog onog ma nje do brog u nje mu i oko nje ga; de lom mo žda, ka da se urav no te že no i od me re no sa gle da ju 
i da i ne za jed no.

Ce lo ku pan ti raž Reč ni ka od sko ra je ras pro dat, ali se ne dav no, u čast nje go vog de se tog ro đen da-
na, po ja vi lo dru go, ne pro me nje no, iz da nje (Va sić, Pr ćić, Nej ge ba u er 2011), ko je se od pr vog raz li ku je 
tek po to me što je, u to do ba ino va tiv na, dvo boj na, cr na i tam no cr ve na, štam pa sa da sve de na na, či ni se 
ta ko đe ino va tiv nu, dvo ni jan snu – cr nu i sve tlo si vu. No, ovaj ju bi lej dis kret no, ali ne iz be žno, po kre će 
još jed no pi ta nje, na ro či to me đu za in te re so va nim či ta o ci ma: ka kve su per spek ti ve sa sta vlja nja no vog, 
pro ši re nog iz da nja Reč ni ka no vi jih an gli ci za ma? Na ovo pi ta nje sprem no bi se mo glo od go vo ri ti pro-
tiv pi ta njem: za što bi se to no vo iz da nje ra di lo? Auto ri su svo je ci lje ve uglav nom ostva ri li već u pr vom 
iz da nju, a oni ko ji ni su ostva re ni ne za vi se ne po sred no od njih: učin ci u na šoj kon takt noj i kon tra stiv noj 
lin gvi sti ci po stig nu ti su i to će se na sta vi ti i bez no vog iz da nja, učin ci u na šoj sva ko dnev noj je zič koj 
prak si ni su po stig nu ti i to će se na sta vi ti i bez no vog iz da nja, a svr sis hod nost i is pla ti vost iz ra de no vog 
iz da nja tre ba lo bi sva ko me da su po sta le oči gled ne.

Uko li ko bi, upr kos sve mu, tog no vog iz da nja ipak bi lo, bi lo bi ga za to (1) da se po bolj ša pr vo 
iz da nje, (2) da se ob ra de no vi an gli ci zmi, ko ji su se u me đu vre me nu, to kom pro te klih de set go di na, u 
srp skom je zi ku udvo stru či li, ako ne i utro stru či li, i (3) da se po mog ne onim či ta o ci ma, ko li ko god ma lo-
broj nim i baš zbog to ga dra go ce nim, ko ji že le da is prav no raz u me ju i do sled no ko ri ste no ve an gli ci zme. 
U kor pus za to no vo iz da nje mo ra li bi bi ti uklju če ni i u da na šnje vre me iz u zet no ras pro stra nje ni, raz u-
đe ni i uti caj ni in ter net ski iz vo ri, ko jih u pr vo bit nom kor pu su, pri rod no, ni je bi lo. Sam reč nik, naj vi še iz 
prak tič nih raz lo ga, bio bi re a li zo van sa mo u elek tron skoj for mi i bio svi ma bes plat no do stu pan pu tem 
in ter ne ta, što bi isto vre me no umno go me olak ša lo pe ri o dič na, go di šnja ili po lu go di šnja, do pu nja va nja 
od red ni ca i po da ta ka po nu đe nih o nji ma.

U za ključ ku, uzi ma ju ći u ob zir sve što je ov de iz re če no o Reč ni ku no vi jih an gli ci za ma i po vo dom 
nje ga, a pret hod no i ura đe no na nje go vom pri pre ma nju, per spek ti ve sa sta vlja nja no vog, pro ši re nog iz-
da nja tre nut no su je di no u do me nu te o rij skih raz ma tra nja i, po svim po ka za te lji ma, ta ko će i osta ti, bar 
što se ovog autor skog ti ma ti če.
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TEN YEARS ON: WAS IT ALL WORTH IT?

Summary

This paper has presented a critical and self-critical analysis of the achievements of Du yu speak anglosrpski? 
Rečnik novijih anglicizama (i.e. Du yu Speak Angloserbian? A Dictionary of Recent Anglicisms in Serbian; Vasić, 
Prćić, Nejgebauer 2001), ten years after its publication. A full answer to the question ‘Was it all worth it?’ can be 
provided only in the form of three combined statements – partly yes, partly no, partly maybe. The components of 
these statements have been explained in detail during the discussion, which has dealt with the following topics: (1) 
the intended and accomplished aims of the authors of the Dictionary, (2) the effects of the Dictionary on domestic 
contact and contrastive linguistics, (3) the effects of the Dictionary on everyday usage of Serbian, (4) institutional 
support of lexicographic work in this country, and (5) prospects for the compilation of a new, enlarged edition of 
the Dictionary.
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Laura MrHar

A FUNCTIONAL APPROACH TO COMPILING A SPECIALIZED  
ENgLISH-SLOVENE DICTIONARY OF gREEN ENERgY TERMS

The functional approach to lexicography argues that dictionaries must provide their users with concrete types of 
information, presented in a manner that suits their needs. To achieve this, the process of compiling specialized 
dictionaries must be improved. This paper examines the revision of a specialized English-Slovene Dictionary of 
Green Energy Terms, with particular emphasis on the functional approach to building specialized dictionaries. As 
the potential users of the unrevised dictionary differ from those of the revised version, this paper aims to show 
how the profile of the intended user affects the structure of the actual dictionary entry, as well as the dictionary’s 
main functions. The main objective of the paper is therefore to put forward a sound theoretical foundation for the 
improved construction of LSP dictionaries, so that they will truly serve as a helpful tool in solving those problems 
that normally occur in LSP communication. 

Keywords: specialized lexicography, function theory, user profile, communicative functions, microstructure

1.  INTRODUCTION

The compilation of specialized terminological products involves making numerous decisions con-
cerning dictionary users, their needs, and their linguistic competence. This paper presents a pilot study 
that was carried out as part of the revision process of the English-Slovene Dictionary of Green Energy 
Terms (the ESDGET) (Mrhar 2010)1, which was primarily compiled with a number of different users in 
mind, but was later on reorganized to suit a new type of user, namely the expert translator. To determine 
the user profile and the structure of the dictionary entry, the paper uses the function theory of lexicogra-
phy, to see if it provides any practical suggestions for establishing the main functions of the dictionary, 
and thus improving its quality. In part one, the functional approach to lexicography is discussed from 
the point of view of the specific type of user with specific types of problems that occur in specific types 
of user situations (for a review, see Tarp 2008). In part two, the communicative functions of the revised 
dictionary are presented in detail, as they serve as the focal point for forming a revised dictionary entry. 
In part three, the microstructure of the dictionary entry is described along with a detailed user profile, 
the types of situations in which translators normally reach for bilingual specialized dictionaries, and the 
needs or problems that force them to do so.

2.  THE FUNCTION THEORY OF LEXICOGRAPHY

Even though many theories concerning lexicographic functions, dictionary users, and their needs 
have been put forward so far, none of them ‘[…] has taken the full consequences of their references to 

1  The original dictionary was compiled as part of Mrhar’s (2010) unpublished B.A. thesis (entitled English-Slovene Dictionary 
of Green Energy Terms), and was later revised to better suit the purpose of her unpublished PhD thesis (entitled Bilingual 
Specialized Dictionary Compilation from a Translational Point of View) in which the original dictionary is edited and ex-
panded with a new target user in mind (i.e. the expert translator). Primarily, the ESDGET (Mrhar 2010) was structured so as 
to meet the needs of semi-experts, experts, students, and lay-people. As the expert translator’s native-language competence, 
foreign-language competence, and encyclopedic competence differ from that of students and lay-people, the information pre-
sented in the dictionary had to be reorganized according to this new target user’s needs and expectations. So far, the revised 
dictionary on green energy has not been published, but could be prepared for publication in print form after the PhD thesis 
has been defended. 
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the users and user needs’ (Bergenholtz & Tarp 2003: 172). It was only after the development of the func-
tion theory of lexicography, proposed by Henning Bergenholtz and Sven Tarp from the Aarhus School 
of Business’s Center for Lexicography, that dictionary users, their needs and the situations in which they 
normally reach for dictionaries became the focal point for the further development of all lexicographic 
theory. Even though users always had an important role in the compilation of dictionaries, this func-
tional approach to lexicography ‘[…] shifts the focus from actual dictionary users and dictionary usage 
situations to potential users and the social situation in which they participate’ (Tarp 2008: 40). 

A proper understanding of the changing needs of potential users is therefore a crucial factor in the 
compilation of any dictionary, especially as dictionaries are viewed as utility products, meant to satisfy 
certain human needs (Bergenholtz & Tarp 2003: 172). The dictionary planning stage should therefore 
begin by drawing up a user profile, intended to characterize the potential user of the dictionary. It must 
be kept in mind, however, that dictionaries are meant to satisfy not global information needs but rather 
specific information needs which are never abstract needs, but are always concrete needs closely related 
to a concrete user in a concrete user situation (see Tarp 2008a: 119 for a review). When building a user 
profile, lexicographers must also consider the situations in which problems or needs normally arise, 
and can be solved by a certain kind of lexicographic data provided by a given dictionary (Bergenholtz 
& Tarp 2003: 173). A user profile together with a clear overview of the most common user situations 
provides a sound basis for establishing the overall purpose of a dictionary, as well as its functions. Some 
of the questions lexicographers need to take into account when building a profile of the intended users 
include the following (Bergenholtz & Tarp 2003: 173): 

1. Which language functions as the users’ mother tongue?
2. How well do the users master their mother tongue?
3. How well do the users master the foreign language in question?
4. What kind of experience do the users have concerning translation between their mother tongue and 

the given foreign language?
5. How vast is the users’ general and encyclopedic knowledge?
6. How well do the users master the subject field represented by the given dictionary?
7. How well do the users master the specialized language of the given subject field in their mother 

tongue?
8. How well do the users master the specialized language of the given subject filed in the foreign 

language? 

As all these characteristics are not relevant for every dictionary, lexicographers must first decide 
whether a particular dictionary is meant to serve the cognitive, or the communicative user situations. In 
the case of cognitive situations, the user looks for additional information or knowledge on some topic, 
be it cultural, encyclopedic, or specialized information related to a particular specialized field. In the 
case of communicative situations, the user is involved in text production, reception, and translation, and 
looks for information that could help him in solving problems that might pop up in one of these pro-
cesses (Tarp 2005: 9). No matter what the user situation is, however, it is never abstract, but is always 
related to a specific user group engaged in a specific situation in which different problems arise that can 
be solved with the help of a dictionary. A clear distinction of the basic types of communication-related 
situations needs to be made in order to acquire a clear understanding of these situations and then detect 
their major problems. According to Bergenholtz & Tarp (2003: 175), there exist six basic types of com-
municative situations in which users normally reach for dictionaries:

1. Production of texts in the mother tongue (or first language)
2. Reception of texts in the mother tongue (or first language)
3. Production of texts in a foreign language (or second, third language, etc.)
4. Reception of texts in a foreign language (or second, third language, etc.)
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5. Translation of texts from the mother tongue (or first language) into a foreign language (or second, 
third language, etc.)

6. Translation of texts from a foreign language (or second, third language, etc.) into the mother tongue 
(or first language)

Other types of user situations might be relevant for some dictionaries, and must appropriately be 
taken into account in the dictionary-planning stage. When the distinctive characteristics of the intended 
user group have been established along with the basic types of user situations, lexicographers can pro-
ceed to determine the needs of the prospective users. Even though lexicographers often claim that they 
use reliable means to characterize the users’ needs before they start compiling a particular dictionary, 
they more often than not merely establish what it is that users expect to find in a dictionary. Tarp (2004: 
312) argues that as far as existing dictionary practice is concerned, ‘[i]t is not a question of what us-
ers expect to find in the dictionary due to an improper dictionary culture, but what they actually need’. 
Therefore, it is necessary for lexicographers to determine the users’ needs by consulting the following 
categories, comprising of various types of information that can be included in a particular dictionary:

1. information about the native language
2. information about a foreign language 
3. Comparison between the native and a foreign language
4. information about culture and the world in general 
5. information about the special subject field
6. Comparison between the subject field in the native and foreign culture
7. information about the native LSP
8. information about the foreign LSP
9. Comparison between the native and foreign LSP (Bergenholtz & Tarp 2003: 175)

Only after the lexicographers have determined the intended users’ needs and have decided on 
which types of data to include in the given dictionary, can they determine the lexicographic functions 
of the dictionary. These functions depend on the type of the dictionary, and are determined by user 
situations. To illustrate, dictionaries intended for beginners whose main problem is text production in 
a foreign language differ considerably from those conceived for experts who have no problems with 
text production in a foreign language, but are sometimes not sure how to express a concept correctly. 
Therefore, any user-oriented dictionary, like the ESDGET (Mrhar 2010), must take into account the main 
types of user situations in order to prepare and include those types of information into the dictionary 
from which the users truly will benefit. The functions below are listed as the most important types of 
communication-oriented lexicographic functions:

•	 to assist the users in solving problems related to text reception in the native language
•	 to assist the users in solving problems related to text production of texts in the native language 
•	 to assist the users in solving problems related to text reception in a foreign language
•	 to assist the users in solving problems related to text production in a foreign language
•	 to assist the users in solving problems related to translation of texts from the native language into a 

foreign language
•	 to assist the users in solving problems related to translation of texts from a foreign language into the 

native language (Bergenholtz & Tarp 2003: 176)

Other types of functions may be relevant for particular dictionaries, depending on what kind of 
user needs the given dictionaries are meant to satisfy. These needs are often very simple, and can be met 
by a small number of lexicographic data, or a combination of various types of data. Lexicographers can 
therefore decide on which data to include in a dictionary once its purpose has been determined or, if a 
particular dictionary is being revised, analyze whether the data already presented by the dictionary suit 
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its declared functions. The functional approach proposes that the data included in a dictionary must live 
up to its respective functions, and thus meet the requirements it is supposed to comply with (for a review, 
see Bergenholtz & Tarp 2003: 177). The following part of the paper discusses the lexicographic func-
tions of the revised ESDGET from this communicative point of view, as the dictionary is not meant to 
address the knowledge-oriented needs of the users, but rather help them with the production, reception, 
and translation of LSP texts from English into Slovene.  

3.  THE COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF THE ESDGET

When determining the functions of any given dictionary, it is essential to define the profile of 
the intended user. In the case of the revised ESDGET, the intended user is an experienced translator 
who is normally confronted with specialized texts belonging to the subject fields of green energy, en-
vironmentalism, recycling, pollution, etc. S/he possesses a sound knowledge of his/her mother tongue 
(Slovene) and the foreign language s/he is translating from (English), but is sometimes confronted with 
the problem of not finding appropriate reference materials that would suit his/her area of specialization, 
and his/her professional needs. Within his/her line of work, translation from the given foreign language 
into his/her mother tongue is the most frequent, and is more often than not characterized by the usage 
of specialized language. To produce high-quality translations, the professional translator must have a 
proper understanding of the given subject field, and a good command of the specific terminology that is 
normally used within this field. In this respect, the translator can be compared to other specialists, who 
are not translators, but possess great knowledge of the specialized subject field in question and have no 
difficulties whatsoever communicating about it naturally. The revised ESDGET therefore serves two 
main communication-oriented functions that address the expert translator’s specific needs related to: 

•	 interpretation/reception of English specialized texts
•	 translation of texts from the foreign language (English) into the native language (Slovene) 

The ESDGET fulfills a combination of two different functions, and includes information both on 
the foreign language, and the mother tongue of the intended users. Interpretation/reception of English 
specialized texts and their translation into Slovene are given the highest priority, meaning that the dic-
tionary also includes some information on typical collocations, as well as minimal grammatical informa-
tion on English and Slovene. In this respect, the revised ESDGET does not differ considerably from the 
initial version. An obvious difference between the two versions of the dictionary, however, is reflected 
in their treatment of meaning. The unrevised ESDGET (Mrhar 2010) provides extensive definitions that 
explain the meaning of the headword in both English and Slovene, which is not required in the revised 
version, as expert translators do not necessarily profit from additional encyclopedic information. On 
the contrary, professional translators only need native-language equivalents to grasp the meaning of 
the given specialized term. Specialized bilingual dictionaries for translators also do not need to include 
sentence examples, as the latter are more often than not found in dictionaries intended for more inexpe-
rienced users (e.g. learners) who need examples in order to better understand the definition.

It can therefore be deduced that additional information is not always productive, and must be 
carefully chosen according to the intended user and the overall purpose of a given dictionary. For ex-
ample, expert translators can to some extent do without semantic information (e.g. explanations, defini-
tions, and thematic field labels), whereas translators who are not specialists find that kind of information 
useful in the comprehension of the given notions (see also: Gómez González-Jover 2005: 78). In the 
translation from the foreign language into the native language, the less specialized translator requires 
more information than the expert translator, and benefits the most from information that facilitates the 
process of translation. In the case of the revised ESDGET, this type of information is given in the form 
of field labels, translational equivalents, grammatical information, and collocations. Definitions are not 
obligatory in bilingual specialized dictionaries for expert translators, but can be genuinely useful es-
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pecially when a particular dictionary covers more than one subject field. As the ESDGET covers more 
than one topic (e.g. chemistry, biology, science…), it would seem logical to include multiple definitions 
accompanied by their respective field labels.

As a rule, specialized bilingual dictionaries contain as little information as possible, because they 
are intended for users who are experts in particular fields, and do not benefit from extensive contextual, 
semantic, grammatical, and pragmatic information. Quite often, such dictionaries only contain a list of 
terms and their equivalents, and are in this respect rather similar to glossaries. The revised ESDGET, 
however, is compiled in a manner that bends this rule to a certain extent, as its mains purpose is to make 
the translation process easier and quicker by providing more information than necessary. It therefore 
includes some contextual information in Slovene (e.g. typical examples of use, collocations) that shed 
some light on how particular terms are used in specialized texts and discourse, along with grammati-
cal information, short definitions, field labels, and translational equivalents. The following chapter will 
show how the overall entry structure of the unrevised ESDGET (Mrhar 2010) was adapted to suit the 
needs of expert translators. 

4.  EXAMPLES FROM THE UNREVISED AND REVISED VERSIONS  
     OF THE ESDGET

The unrevised version of the ESDGET (Mrhar 2010) was compiled to help Slovene non-native 
speakers of English better understand and use specialized English terminology. It was meant to serve a 
myriad of different users ranging from experts, semi-experts, laymen, to students, who lack knowledge 
of the given subject field, but possess a good knowledge of both their native language, and the foreign 
language in question. Their linguistic and encyclopedic knowledge, however, is not wide enough to 
ensure the understanding of specialized texts and their proper rendering in the target language. Conse-
quently, the dictionary targets two main objectives: it presents an accurate record of terms that most of-
ten occur in the field of green energy, and facilitates the comprehension of these terms to the maximum.  
The initial version of the dictionary is structured around 282 key concepts taken from both general and 
specialized language. Word frequency played a major part in compiling the word list, as the most techni-
cal words are often viewed as the most useful in this type of discourse. The frequency of the words was 
measured according to how often these words occur in specialized language related to green energy and 
other similar fields. In the dictionary, each entry comprises nine parts, namely: 

1.) pronunciation
2.) word-class markers
3.) grammatical information
4.) frequency
5.) English definition
6.) English example
7.) Slovene equivalent
8.) Slovene definition
9.) Slovene example

The specific lexicographic functions of the unrevised ESDGET (Mrhar 2010) dictated the inclu-
sion of the aforementioned data types, whereas the intended users and the overall purpose of the diction-
ary influenced the amount of information included. The following examples (1, 2, 3, 4) show how this 
information is arranged in the actual dictionary entries (Mrhar 2010): 

(1) acid /ˈæsɪd/ noun [C/U]   CHEMISTRY a chemical substance with a PH value of less than 7 
(MED): hydrochloric acid ♦ kislina tekočina ali snov, katere PH vrednost je nižja od sedem: žveplova 
kislina
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(2) ecoaudit /ˈiːkəʊ ˌɔːdɪt/ verb [T] to estimate how an individual, a group of people, or an activity 
affects the environment, and to offer advice on environmental issues: After the expert eco-audited our 
house, we installed solar panels. ♦ ekorevidirati oceniti kako posameznik, skupina ljudi, ali dejavnost 
vpliva na okolje in nuditi nasvete o zadevah povezanih z okoljem: Strokovnjak je eko-revidiral hišo in 
nam povedal, kako zmanjšati naš ogljični odtis. 

(3) landfill gas /ˌlæn(d)fɪl ˈgæs/ noun [U] landfill gas is generated in landfill sites by anaerobic decom-
position of domestic refuse (municipal solid waste). It consists of a mixture of gases and is colourless 
with an offensive odour due to the traces of organosulphur compounds. Aside for its unpleasantness, it 
is highly dangerous and must be controlled at all operational landfill sites, whether actively or passively 
vented or both especially in the case of deep sites (ET): landfill gas emissions ♦ deponijski/odlagališčni 
plin deponijski plin nastaja na odlagališčih odpadkov z anaerobnim razkrajanjem gospodinjskih odpad-
kov (občinski trdni odpadki). Sestavljen je iz mešanice plinov, je brezbarven in ima značilen, neprijeten 
vonj zaradi prisotnosti organskih žveplovih spojin. Poleg tega, da ima neprijeten vonj, je zanj značilno 
to, da je zelo nevaren. Zato ga je treba na vseh delujočih odlagališčih odpadkov nadzorovati, bodisi z 
aktivnim ali/in pasivnim prezračevanjem, še posebno na zelo globokih odlagališčih (ET): Deponijski 
plin se lahko uporabi za ogrevanje.

(4) paraffin /ˈpærəfɪn/ noun [U] a clear oil with a strong smell that is used for fuel (MED): paraffin wax 
♦ parafin olje belkaste barve, ki se uporablja kot gorivo: parafinsko olje

Spelling information is included to help the users whose native language is not English correctly 
pronounce and use difficult words, e.g. paraffin (4), in speech. The information given about the word-
class and grammar labels of various headwords are provided to inform the users of all the constructions 
they must know in order to use a particular word flexibly and fluently (see also Atkins & Rundell 2008: 
219-220). Other constructional information is encoded in the English and Slovene examples, which are 
not translated, but nevertheless provide advice on the usage of a given headword, along with information 
on the contexts in which a word typically occurs. Frequency marking in the form of red stars (1) shows 
the users which items are the most common, and therefore the most useful. In the case of the ESDGET 
(Mrhar 2010), definitions are longer (3) than those normally found in bilingual dictionaries, as they in-
clude encyclopedic notes, especially useful for the LSP text reception, native- and foreign-language text 
production, and translation (see also Bergenholtz & Tarp 1995: 143). Equivalents are provided for all 
headwords. As Slovene is sometimes familiar with two possible translational equivalents for an English 
word, these options are also cited, as in example (3). 

As the revised version of the ESDGET was compiled with a more defined user in mind, namely 
the expert translator, the overall structure of the dictionary entry had to be reorganized to suit his/her 
individual needs, as they greatly influence the amount and nature of the linguistic information required. 
With a clear idea of the intended user and what s/he will use the dictionary for, a number of decisions 
had to be made including which headwords and information categories to incorporate into the diction-
ary, and in which way to present them. Firstly, the majority of headwords to be included into the revised 
dictionary were taken from the unrevised version of the ESDGET (Mrhar 2010). Secondly, new head-
words were chosen from various dictionaries, corpora, and Internet websites containing product-line 
glossaries on green energy and other environmental matters. A substantial, if not the largest part of the 
word list was gathered from online glossaries, such as the oregon Department of Energy Glossary of 
Energy Terms2, or The California Energy Commission Glossary of Energy terms3, and various corpora 

2  Oregon.gov: Official Oregon State Web Site. Oregon Department of Energy: Renewable Resources Glossary of Energy 
Terms. 2007. http://www.oregon.gov/ENERGY/RENEW/glossary.shtml 
3  The California Energy Commission Website. The California Energy Commission: Glossary of Energy Terms. 1994-2009. 
http://www.energy.ca.gov/glossary 

http://www.oregon.gov/ENERGY/RENEW/glossary.shtml
http://www.energy.ca.gov/glossary
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like Evrokorpus4. In the case of the unrevised ESDGET (Mrhar 2010), most headwords were chosen 
according to their frequency of occurrence. 

The information on frequency provided by the unrevised dictionary was not gathered from fre-
quency lists or computer corpora, but was acquired with the help of Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners (Rundell et al. 2007), which marks the most frequent words found in English with 
red stars that show their frequency (e.g. a word with one red star is fairly common, whereas a word with 
three stars is one of the most basic words found in the English language). ‘The same manner was used in 
the English-Slovene Dictionary of Green Energy Terms […]. Frequency was included into the special-
ized dictionary on green energy terms so as to show its users which words are not only the most frequent 
but also the most standard’ (Mrhar 2010: 15). Before these headwords were included into the revised 
version of the dictionary, a corpus analysis was carried out to show their true frequency of occurrence in 
various general corpora (e.g. COCA, BNC, enTenTen, and Evrokorpus). 

Predictably, the analysis showed that most of these headwords have a relatively low frequency 
of occurrence in general corpora, due to the fact that they are limited to a very specific field (i.e. the 
specialized field related to green energy). Surprisingly, however, headwords like ecology, ecological, 
environmental, global warming, and thermal also occurred in the above-mentioned corpora with very 
low frequency rating counts, even though these terms are not limited to the specialized field related to 
green energy, but can be applied to more general fields (e.g. mass media, non-technical books and other 
texts). In order to get more reliable data on frequency, which is to be included into the revised dictionary 
at a later stage, a small corpus of specialized texts referring to green energy is currently being developed 
for the purpose of not only predicting the frequency of the given headwords but also explaining it. The 
corpus-driven approach to the revised ESDGET will furthermore improve its credibility and ensure that 
the data provided by it is accurate.

To really improve the dictionary on green energy and its entries, however, a series of important 
decisions regarding the microstructure of the dictionary had to be made before any kind of corpus analy-
sis could be carried out. So in order to improve the dictionary entry, a model composed of different types 
of information was constructed to guide the revision process. It includes the three different types of in-
formation expert translators normally look for in specialized reference materials, namely (a) contextual 
information, (b) semantic information, and (c) grammatical information.

Contextual information implies the kind of text in which a particular meaning normally occurs. 
Such information is most often provided in the form of ‘[…] the phrase or clause, and maximally the 
sentence, in which the target word appears in corpus data’ (Atkins & Rundell 2008: 145). Semantic in-
formation implies definitions in the source language or the target language and translation equivalents, 
whereas grammatical information provides the grammatical category of entries (Gómez González-Jover 
2005: 79). It is evident that the microstructure of the revised ESDGET, which is based on these types of 
information, differs considerably from that of the unrevised version. As opposed to the initial version, 
the improved entry only comprises five parts:

1.) word class marker
2.) Slovene translation
3.) grammatical information
4.) Slovene definition
5.) Slovene example
 

The information provided by the revised dictionary entry has been reduced considerably, and 
tailored to suit the expert translator’s level of specialization. Therefore, apart from the equivalent term, 
which acts as the central part of the revised dictionary entry, the translator-oriented dictionary provides 
extra information on form (i.e. grammatical information), meaning (i.e. semantic information), and con-
text (i.e. contextual information). Describing meaning only by a translation equivalent is of limited 

4  Evrokorpus. Parallel Corpora. http://evrokorpus.gov.si
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value, as the meaning of a given terms sometimes cannot be precisely rendered by a matching word in 
another language (for a review, see Zgusta 1984: 148-149), resulting in the fact that alternative transla-
tions are often provided in the revised ESDGET, along with clear distinctions between these transla-
tions. What shows how the senses between different translation equivalents interrelate is the organiza-
tion of the dictionary entry. In those cases in which two different translation equivalents are completely 
synonymous and can be used interchangeably (5), the translation equivalents are separated from one 
another by way of a forward slash (/):  
 
(5) landfill gas n – deponijski/odlagališčni plin (m) plin, ki nastaja na odlagališčih odpadkov z 
anaerobnim razkrajanjem gospodinjskih odpadkov (ET): Deponijski plin se lahko uporabi za ogrevanje.

In those cases in which there exist slight nuances in meaning between two or more translation 
equivalents (6), the translations are separated from one another by way of a comma. Additional data 
in the form of definitions is provided to distinguish between the given translations, and a definition 
is given for each of the senses provided by the translation equivalents, along with short examples for 
each equivalent. It is evident that the distribution of meanings is not organized as a list, but rather as a 
hierarchy of sections labeled with different numerals, each of which corresponds to a given meaning or 
section. The translation equivalents are organized according to their frequency, meaning that the most 
commonly used terms are listed first, followed by less frequently used terms. 

(6) crop n – pridelek, posevek (m) 1. kar se pridobi z gojenjem česa sploh v enem letu, v eni sezoni 
(SSKJ) 2. kar je posejano (SSKJ): 1. sadni pridelek, 2. zimski posevek

As opposed to the unrevised version of the ESDGET (Mrhar 2010), the revised dictionary on green 
energy does not include long, encyclopedic definitions, but rather short and concise ones. This is due to the 
fact that specialized bilingual dictionaries normally seek to satisfy the needs of expert users (professional 
translators in the case of the revised ESDGET) who only need minimal (linguistic) information to grasp the 
meaning of a given concept. For example, if a translator encountered the term crop (6) in a scientific article, 
and s/he would not be sure about its precise meaning, s/he would not want to find out everything there is 
to know about crop. S/he would merely want to understand what was being said or implied by the term. A 
definition such as kar se pridobi z gojenjem česa sploh v enem letu, v eni sezoni [what is gained by grow-
ing something in a year, in a season] or kar je posejano [what is sown] would provide enough information 
for the translator to understand crop without having to consult other sources or lose to much time trying 
to decipher its meaning on his/her own. This supports Bolinger’s observation that definitions are meant 
‘[…] to help people grasp meanings, and for this purpose their main task is to supply a series of hints and 
associations that will relate the unknown to something known’ (Bolinger 1965: 572).

Besides semantic information in the form of translation equivalents and definitions, the revised 
ESDGET provides some grammatical information, organized in a way to suit the needs of the expert 
translator. Concerning his/her level of specialization, the intended user does not need a lot of grammatical 
information about his/her native language (Slovene) or the language s/he is translating from (English). The 
information on form therefore only includes data on word class (e.g. n: noun (7), v: verb (8)) in English and 
gender (e.g. (m): moški spol (9) [masculine], (ž): ženski spol (7) [feminine]) in Slovene. Information on 
grammar is not very detailed, as expert translators normally do not benefit from the various grammar com-
ponents of a dictionary, e.g. constructions and extra grammar information in the form of grammar labels.

(7) acid n – kislina (ž) kem. snov, ki tvori z bazami soli in reagira kislo (SSKJ): Merkaptoetanojska 
kislina se loči z obarjanjem z raztopino kadmijevega diacetata (ET).

(8) ecoaudit v – ekorevidirati (dov. in nedov.) oceniti kako posameznik, skupina ljudi, ali dejavnost 
vpliva na okolje: Strokovnjak je eko-revidial hišo in nam povedal, kako zmanjšati naš ogljični odtis. 
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(9) landfill gas n – deponijski/odlagališčni plin (m) plin, ki nastaja na odlagališčih odpadkov z 
anaerobnim razkrajanjem gospodinjskih odpadkov (ET): Deponijski plin se lahko uporabi za ogrevanje.

Contextual information illustrates the typical uses of the given terms in the form of examples or 
collocations (10). Examples are rather short due to space constraints, and are not translated, as is the case 
in bilingual learners’ dictionaries. Illustrative examples in the form of complete or partial sentences are 
more often than not provided exactly as they occur in various corpora (e.g. Evrokorpus), or are abridged 
from corpus sentences. Some information on stylistics is provided in the form of field labels (e.g. kem. 
(11)[chem.]), which indicate that particular items are only used in specific types of subject fields or do-
mains, and definitions (e.g. olje belkaste barve, ki se uporablja kot gorivo (12) [a clear oil that is used 
for fuel]). Overall, the arrangement of information is systematic, especially as it does not force transla-
tors to read through the complete entry to find the equivalent. 

(10) paraffin n – parafin (m) olje belkaste barve, ki se uporablja kot gorivo: parafinsko olje

(11) acid n – kislina (ž) kem. snov, ki tvori z bazami soli in reagira kislo (SSKJ): Merkaptoetanojska 
kislina se loči z obarjanjem z raztopino kadmijevega diacetata (ET).

(12) paraffin n – parafin (m) olje belkaste barve, ki se uporablja kot gorivo: parafinsko olje

The distribution of information is user-friendly and enables the translator to find the data s/he 
is looking for quickly and easily, especially because the entries are arranged alphabetically, and have 
been organized according to a very clear typography (the translational equivalents are distinguished 
from the rest of the text with a different font style), which further facilitates the user’s look-up process. 
Once more, we come to the conclusion that a particular dictionary needs to be defined according to its 
intended user group, its general lexicographic functions, and the assistance it can provide to cover the 
users’ needs. Even though one dictionary cannot solve all the users’ problems, it can provide them with 
the help they need in a certain situation.

5. CONCLUDING REMARKS

The function theory of lexicography examines specific types of dictionary users with specific types 
of problems that arise in specific types of situations. What has been studied within the framework of this 
methodology is the rather vast number of problems that arise in the compilation of a bilingual specialized 
dictionary for professional translators. This paper has offered some specific proposals for the revision of 
the English-Slovene Dictionary of Green Energy Terms (Mrhar 2010), which was primarily compiled for 
a range of different users (e.g. students, laymen, and experts), only to be revised with a new, more specific 
user in mind, namely the experienced translator. To contribute to this endeavor, this paper has identified 
the communicative functions of the given dictionary, and then presented a user profile that would later on 
influence the overall entry structure of the revised ESDGET. The study has also examined the situations in 
which intended users normally reach for specialized translation-oriented dictionaries, and the needs, which 
make them to do so. Finally, the study has drawn up a brief report on the most important factors that need 
to be taken into account when determining the overall structure of the revised dictionary’s entry, and the 
information it must include in order to truly satisfy the needs of a professional translator.
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UNE APPROCHE FONCTIONNELLE DE LA COMPILATION 
DU DICTIONNAIRE ANGLAIS-SLOVENE DES TERMES D’ENERGIE VERTE

Résumé

Cet article présent quelques réflexions théoriques générales concernant la compilation des dictionnaires bilingues 
spécialisés. Issue de la théorie des fonctions de lexicographie, il démontre le processus de la révision du diction-
naire existant » English-Slovene Dictionary of Green Energy Terms« (Dictionnaire anglais-slovène des termes 
d’énergie verte), et touche son utilisateur destinée, ses besoins particuliers, ses situations concrètes de l’utilisation 
du dictionnaire, et les fonctions particulières qu’un dictionnaire est censé de servir. Le but de cette analyse est de 
montrer que tout processus de la compilation des dictionnaires, orienté vers l’utilisateur, devrait être basé sur des 
fondements théoriques solides, concernant l’utilisateur cible, la nature du champ de l’objet choisi et la présenta-
tion générale de l’entrée de dictionnaire. En déterminant l’utilisateur du dictionnaire révisée d’énergie verte et en 
précisant les fonctions lexicographiques qu’il est censé remplir, le document présente une étude pilote réalisée 
dans le cadre du processus de révision pour introduire les changements qui ont dû être faits pour déterminer les 
conceptions finales de l’entrée de dictionnaire. A cet égard, quelques exemples des entrées révisés et non révi-
sés du dictionnaire sont fournis pour montrer comment les besoins des utilisateurs spécifiques d’un dictionnaire 
influencent la quantité et la présentation des données lexicographiques inclus dans une entrée de dictionnaire. 
L’objectif global de cette analyse est de proposer un modèle théorique basé sur la théorie des fonctions de lexi-
cographie, qui devrait être prise en compte dans la compilation des produits terminologiques spécialisés, destinés 
à un certain type d’utilisateur, avec certains types de problèmes qui normalement surviennent dans les différents 
types de la communication des langues de spécialité (LSP). 
     
         Laura Mrhar
       PhD student, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia
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4. традуктологија

georgiana Lungu-BaDea

TRADUIRE OU NE PAS TRADUIRE LE NOM PROPRECULTURÈME, 
TELLE EST LA QUESTION1

Dans cette étude, nous relevons l’alternance des choix traductionnels de Npr-culturèmes. Structures diverses et 
variées, les culturèmes sont organisés suivant des indices formels, sémantiques et fonctionnels. Leur classification 
nous permettra de les repérer dans les textes à traduire et d’envisager la stratégie de traduction adéquate. Même si 
l’absence de normalisation dans la traduction des Npr-culturèmes ne surprend pas, elle ne justifie pas non plus les 
solutions maladroites, non homogènes, etc. Notre but est de faire du culturème le paradigme, le prototype normal 
des phénomènes culturels, et de démontrer que – selon le contexte, l’intention, la finalité, le destinataire, etc. – les 
Npr-culturèmes peuvent être rendus (en roumain comme dans toute autre langue-cible) par des solutions spéci-
fiques et argumentées.

Mots clés : culturème, nom propre, (in)traductibilité, report, stratégie de traduction

1.  INTRODUCTION

L’analyse des normes et des aspects liés à la traduction roumaine des noms propres (Npr, dans ce 
qui suit) nous a permis de remarquer l’oscillation entre : a) le report ou la non traduction ; b) la traduc-
tion sémantique ; c) la traduction libre des Npr qui connotent, caractérisent, décrivent, etc. ; et, comme 
une solution dérivée de la précédente, d) l’adaptation (par équivalence pragmatique ou dynamique) des 
Npr parus dans les œuvres littéraires – des sobriquets, surnoms, pseudonymes (Lungu-Badea 2009a, 
2011a, 2011b).

Avant de présenter les cas de figure de la traduction des Npr-culturèmes, à partir de leurs effets 
d’évocation, nous avons recours à une digression explicative du concept de culturème. La probléma-
tique de la restitution interlinguale des Npr sera elle aussi implicitement abordée.

2.   LE CULTURÈME. DÉFINITION, ACCEPTION, TYPOLOGIE

2.1. Définition du concept de culturème

« Élément constituant d’une culture » (cf. le Grand Dictionnaire Terminologique), le concept de 
culturème – créé selon le modèle consacré dans les sciences du langage, à l’aide de la racine d’un mot 
et du suffixe –ème, tels que phonème, morphème, lexème, etc. – est une notion d’emballage qui va au-
delà des idées d’un domaine, touchant toutes les créations socioculturelles. Hérité de la cybernétique, 
ce concept qui contient le principe de la mesure de la quantité d’information ou d’originalité, est inex-
tricablement lié à la culture : « La culture sera […] mesurée par l’étendue des culturèmes possédés par 
l’organisme multipliée par l’importance des associations que cet organisme effectue entre culturèmes. » 
(Moles 1967, 34).

1  Projet du MNTR de Serbie, No 178002, Langues et cultures dans le temps et dans l’espace.
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Pour désigner les réalités spécifiques à une langue-culture, particulièrement ce qui a trait à la 
culture locale, historique, à savoir les objets d’une culture matérielle donnée, la plupart des linguistes, 
traductologues et traducteurs utilisent le concept de realia, distinguant les realia-objets et les realia-
mots, les derniers renvoyant aux signes qui, à leur tour, désignent des objets de la culture matérielle. Ce 
sont donc des unités porteuses d’information culturelle, à savoir des termes culturels (Newmark 1977, 
59), allusions culturelles2, références culturelles, ethnonymes, folklorèmes, mégasigne (dramatique)3, 
culturèmes.

Des « atomes de culture dont l’agrégation aléatoire contribue à former la culture […], les cultu-
rèmes sont les contenus latents plus que de messages définis et sont donc susceptibles dans l’esprit de 
chaque récepteur, de transformation avant répétition, en fonction d’une structure de pensée de chacun 
de ceux-ci » (Moles 1967, 154). La culture de masse est faite d’une mosaïque de culturèmes – atomes 
de culture ou « éléments simples » (Ibidem, 33) maniés par l’homme qui est un atome social – mis en 
circulation par les medias, des matériaux universels de la pensée, agençables, à la volonté de l’usager 
d’une culture source, dans d’autres messages originaux (Moles, Rohmer, 1996)

Compte tenu de ses observations, nous précisons que la notion de culturème désigne : 1. tout 
support de signification dans une culture donnée ; 2. l’ensemble des faits culturels spécifiques à des 
domaines de spécialité très variés : littérature, sémiotique, linguistique, traductologie, phénoménologie, 
sociologie, droit comparé, etc. (Lungu Badea 2004, 2009b). Occupant une place privilégiée dans la 
traductologie et dans études interculturelles (Oksaar 1988), en concordance avec l’importance prêtée au 
processus de médiation de la communication par la traduction (Vermmer et Witte, 1991), le concept doit 
sa complexité à la pluralité des réalités auxquelles il renvoie. Assimilé par les théoriciens de la traduc-
tion et par les traducteurs, le concept répond à un besoin théorique consistant à réévaluer certains aspects 
analysés initialement par la linguistique (par exemple, les connotations, les champs sémantiques, etc.) 
en vue de construire un appareil critique adéquat à la traductologie, à la traduction et à la didactique. 
Les culturèmes renvoient à un contexte extralinguistique, à une situation, d’où leur nature historique, 
culturelle, littéraire, etc.4

Le culturème se rapproche de l’allusion, du néologisme, de l’emprunt ou de l’unité de traduction, 
sans se confondre avec ceux-ci. Il est donc un marqueur complexe.5

2.2. Dans la théorie de la traduction, le culturème a été défini (cf. Vermeer et Witte 1990, 137) 
comme une unité représentant un phénomène social, ayant une portée culturelle spécifique pour les 
membres d’une société. Il va de soi que la pertinence et la compatibilité des phénomènes sont fonction 
de celui qui compare les faits et de son horizon d’attente. Des différences peuvent surgir sur le plan 
cognitif ou sur le plan émotionnel ou sur les deux plans à la fois. Il convient de souligner que le statut 
de culturème n’est pas applicable à la société tout entière. D’où sa relativité. L’identification des par-
ticularités d’un phénomène n’assure pas forcément la reconnaissance de sa portée culturelle. Consi-
dérons l’exemple suivant : le syntagme robot industriel a une portée technologique, par rapport aux 
Npr-culturèmes ileana Cosânzeana (« la Belle aux cheveux d’or », fr. princesse charmante), Baba 

2  Voir l’analysé du clivage culturème-allusion (Lungu Badea, 2004, 2009b) et la conceptualisation de cet outil traductologique.
3  « Au sens de la sémiotique russe de la culture, tout support de signification dans une culture donnée. Suivant cette acception, 

une pièce de théâtre ou un film est un « texte » dans la culture, même si ces œuvres ne sont pas inscrites dans un texte écrit 
[…]. Pour éviter toute confusion avec l’acception courante du mot texte, [Francoeur préfère] l’expression mégasigne drama-
tique ou filmique ou de façon plus générale, culturème, pour désigner une unité minimale de la culture » (L. et M. Francoeur 
– les auteurs soulignent).

4  Cela ressort aussi de leur typologie que nous présentons dans ce qui suit.
5  Nous y retenons une définition contextuelle du culturème, empruntée à Guillaume Drouet : « Dans un second temps, l’étude 

de ce folklorème qu’est le tso-maraude apporte un éclairage particulier sur le culturème qu’est le bâton de Jean Valjean. Cet 
objet, que le personnage possède pendant toute une partie du roman, qui suit son parcours et son évolution, apparaît comme 
un objet-monde qui donne à lire de manière synoptique, les dimensions à la fois fonctionnelle, mythique et esthétique de 
l’histoire du héros. Bien plus qu’un simple outil, le bâton, selon la perspective ethnocritique, est un répertoire de motifs, un 
emblème du personnage, un marqueur statutaire, un médiateur des relations du personnage avec son environnement témoi-
gnant d’un certain éthos. » (nous soulignons).
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Yaga (dans les contes slaves, sorcière méchante ou magicienne bienveillante, en roum. soit Baba 
Cloanta, qui contrarie, entrave le héros, soit Sfânta Duminica/ Vineri/Miercuri [Sainte Dimanche/
Vendredi/Mercredi] qui le secourt, le protège). Les deux derniers sont culturellement marqués au-delà 
des contextes qui les produisent et desquels ils tirent leur signification. Cela revient à dire que l’unité 
de traduction, utilisée à valeur/à fonction de culturème et reconnue comme telle par l’usager, a un sens 
global dans tout contexte où elle apparaît. Cependant, la possibilité de sa non-reconnaissance, qui 
rendrait illusoire la communication, étant susceptible de mener à l’échec du vouloir-dire, reste envi-
sageable en raison de sa relativité. La fréquence de telles caractéristiques à l’intérieur d’une culture 
n’est pas un critère à prendre en compte. Ces éléments porteurs d’information culturelle peuvent 
être des culturèmes pour certains des usagers des langues mentionnées, mais ils ne doivent pas l’être 
absolument pour tous. Les chercheurs allemands parviennent à une conclusion similaire puisqu’ils 
affirment que la distinction fourchette / baguettes (Vermeer et Witte 1990, 138) est bien un exemple 
de différence culturelle, alors que la fréquence des voitures en Europe Occidentale par rapport à la 
fréquence des fourchettes en Europe Centrale ne l’est pas. 

Étant donné ce contexte, l’intertextualité et l’interréférentialité sont extrêmement productives en 
traductologie et en traduction, surtout que les culturèmes impliquent un fort rapport avec le contexte 
extralinguistique et préservent leur autonomie par rapport au processus de traduction. Propres aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit, volontairement ou involontairement utilisés, les culturèmes sont parfois dif-
ficilement repérables par les destinataires qui partagent le même code linguistique que les émetteurs. 
La relativité et le caractère monoculturel du culturème empêchent son repérage. Les problèmes liés au 
repérage des culturèmes sont doublés par des problèmes de réexpression dans la langue-cible. 

Par exemple, le roum. bonjurist est sociolème et culturème à la fois. En tant que sociolème, il 
désigne non seulement un jeune homme faisant partie d’un groupe d’avant-gardistes ayant fait leurs 
études en France, mais aussi un style de vie et un sociolecte. Le mot est également porteur d’infor-
mations culturelles parce qu’il exige la connaissance du contexte culturel dans lequel le culturème 
fonctionne et actualise son sens. De même que uma balzaquiana (une balzacienne), culturème en por-
tugais-brésilien. Dérivé, en fait nominalisation de l’adjectif fr. balzacien, -enne « relatif à Balzac », 
ce vocable désigne métonymiquement « une femme de trente ans ». Au Brésil, non pas en France. 
Monoculturalité démontrée.

Pris dans un sens large, le terme culturème est utilisé pour désigner toute unité porteuse d’in-
formation culturelle. Une première réaction du traducteur vis-à-vis du culturème concerne son statut 
tangible ou intangible, sacré, enregistré. Il cherchera donc à l’acclimater (approche sourcière) ou à le 
reporter (approche cibliste, cf. Ladmiral 1979). Plus que l’information contenue dans les phonèmes, 
morphèmes, lexèmes, stylèmes, etc., elle aussi susceptible d’être marquée culturellement, l’information 
véhiculée par le culturème sert de puissant faire-valoir de la culture(-source). 

Représenté en surface par des lexies simples ou composées, par des expressions lexicalisées ou 
par des expressions allusives de type palimpseste, les culturèmes constituent plusieurs catégories. Pour 
les classifier, d’après le critère formel et fonctionnel, nous avons utilisé (2004, 2009b) alternativement 
la langue française et la langue roumaine en tant que langue-source.

Du point de vue formel, nous avons distingué : 1) des culturèmes simples, représentés par des 
lexies simples (noms communs ou propres) ou composées (colivă (du néogr. « kollyva »), Fătălăul, fr. 
Feuillants, steppe, chefferie, bakchich, optimisme, Polichinelle, Procuste, Fréron, etc.) et 2) des cultu-
rèmes composés, représentés par des syntagmes et par des unités phraséologiques fonctionnant en tant 
qu’unités de sens (par exemple : raison suffisante, Embrassons-nous, Folleville !). 

La classification des culturèmes n’est pas un but en soi ; elle est née de la nécessité de systématiser 
les culturèmes en vue de faciliter la compréhension du phénomène. Suivant le critère fonctionnel, nous 
avons identifié des culturèmes historiques, diachroniques, qui actualisent la relation entre l’émetteur 
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et son époque (burtă verde6, toillette7, limbă8, ocolniţă9, etc.) et des culturèmes actuels(légionnelle, 
poujadisme)10. Quelle que soit la langue, le français et le roumain, en l’occurrence, nous avons affaire à 
des culturèmes figés dans le lexique et dans le message.

3.  TRADUCTION DU NPRCULTURÈME

Le culturème n’est pas un procédé lexical ou terminologique ; il représente une caractéristique 
de la communication qui se manifeste dans l’acte de traduction lors du transfert des pratiques mono-
culturelles et des faits culturels à l’intérieur de la langue-source et, secondairement de celle-ci vers la 
langue-cible (v. infra). Le traducteur réalise une approximation des valeurs culturelles et stylistiques du 
texte-source qui équivaut à une « compensation des niveaux d’appréhensibilité » (Moles 1967, 142).

Trait propre à la culture-source, le culturème n’est pas nécessairement repérable dans la culture-
cible. Le terme est donc utilisé dans son acception contextuelle d’élément porteur d’informations cultu-
relles, acception qui s’actualise dans un contexte culturel spécifique. La difficulté de traduire le culturème 
est liée, d’abord, à son repérage et, ensuite, à l’intraduisibilité de sa signifiance ; et non pas à celle de sa 
signification. Les culturèmes se laissent traduire facilement ; la traduction de l’intention de la culture en 
fait peut-être exception. Dans toutes les langues il y a des mots pour désigner les baguettes (couverts asia-
tiques) ou les fourchettes. C’est le contexte extralinguistique qui leur assigne la valeur de faits culturels.

Le traitement traductif des Npr-culturèmes s’appuie sur leur nature quadridimensionnelle : sé-
mantique, sociolinguistique, graphique et phonétique. Nous n’insistons pas sur les deux grandes caté-
gories de Npr : sémantiques et asémantiques. Ce n’est que la première qui intéresse ici, vu que, pour la 
seconde, le report fait la loi de transfert interlingual (les Npr Jourdain, Folleville, Fréron, etc. dans les 
textes littéraires qui les rendent connus).

On observe que la restitution de certains Npr-lexicalisés, issus de la littérature, exige des solutions 
différentes selon le type de texte. La difficulté de les traduire n’apparaît pas dans le contexte d’origine, 
mais seulement lorsque ces Npr sont recontextualisés et ils ainsi le statut de culturème (Jourdain, Folle-
ville, Fréron, Panurge, etc. ; cf. Lungu-Badea, 2004, 2009a, 2011). L’examen et les constations qui suivent 
devraient avoir des conséquences non pas pour la création d’un outil de traduction des culturèmes, parce 
que il n’y a pas de recette de traduction, mais pour l’identification des repères qui gèrent leur (in)traductibi-
lité et pour la reconnaissance des facteurs qui l’influencent et qui se rattachent tantôt à la lettre (traduction 
sourcière ou littéraliste), tantôt au sens (traduction cibliste ou ethnocentrique). Parce que cette dichotomie 
révolue est improductive dans notre étude, nous envisageons de prendre en considération le vouloir-dire de 
l’émetteur/auteur et le « vouloir-lire/ouïr »11du récepteur/lecteur/public.

6  Ce syntagme caractérise quelqu’un d’immature, encore vert (péj.), métonymie de la diarrhée. Caricature des « sans-culottes », 
adeptes de la mode de l’époque (courts vestons en étoffe légère, les manches retroussées) ; à cause des vêtements légers, les 
adeptes de ces costumes prenaient froid à l’estomac. Au XIXe siècle, Burtă verde était une boutade courante à l’époque de 
la transition vestimentaire ; aujourd’hui, elle désigne toujours quelqu’un d’immature. Voir : Reverdira leurs estomacs et Şi-s 
verzi la burţi de frigu-n toi (Ch. d’Orléans/ R. Vulpescu 1975, 72-73, 160, 168 in Lungu Badea 2004).

7  À prendre en considération la signification de ce culturème au XVIIIe siècle, lorsque « rendre visite à quelqu’un dans sa 
toilette signifiait s’entretenir avec une personne pendant que celle-ci s’habillait ou se déshabillait » (Voltaire 1993, 417, 
traduction et notes de Maria Carpov).

8  Le terme limbă (fr. langue) est un archaïsme dont le sens contextuel est celui de « peuple » (usager d’une langue). Cette signi-
fication est consignée dans les textes anciens dans le but de conserver la couleur locale et la relation avec le passé (Legende 
populare româneşti, Bucureşti, Lucman). Marques sociales et culturelles, les archaïsmes peuvent être considérés comme 
des culturèmes historiques. Le transfert des archaïsmes dans une autre langue exigerait une méthode similaire. Rechercher 
l’archaïsme équivalent serait une solution exceptionnelle, même si la naturalisation altérerait l’intention de l’auteur. Répon-
dant au critère historique, ce choix ne refera pas pour autant la signifiance culturelle source.

9  Un cas pareil pour le mot ocolniţă, archaïsme qui jadis indiquait la « carte » ; dont la traduction exige une explication dans 
une note de bas de page pour éclairer ses aspects encyclopédiques et symboliques.

10  Pour les manières de les traduire voir Lungu Badea 2004, 2009b.
11  i.e. « vouloir-» et pouvoir-entendre », l’horizon d’attente.
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Au niveau sémasiologique, la fonction de désignation des Npr sert à identifier une entité ou un 
concept bien précis(e). Une seconde grande catégorie est formée par des Npr qui ont des connotations 
et actualisent des significations contextuelles. De nombreux Npr lexicalisés actualisent cette fonction 
dans les textes littéraires, les pamphlets, les satires, et renvoient, selon le contexte, à une entité connue. 
Candide (Voltaire 1990) est chargé des sèmes inhérents et afférents, des connotations constituant le pa-
radigme sémantique de la candeur : naïveté, innocence, pureté. À partir de la connaissance lexicale et de 
la connaissance du contexte de l’œuvre, le traducteur procède à l’identification de l’entité (Gary-Prieur 
1994, 34), dont le sens est actualisé par l’interaction des sèmes inhérents et afférents (macrogénériques : 
/humain/ et /masculin/, mésogénérique : /fiction/, microgénérique : /héros voltairien/, spécifique : /le 
plus naïf/, /le plus pure/, etc.).

Dans la traduction de frère Giroflée (Voltaire), roum. fratele Garoafă, it. fra’ Garofolo, es. el 
hermano Alhelí, angl. Father/Friar Giroflee, intervient une connotation différente : le sens du signe est 
associé au Npr métaphorique. Le sémantisme de ce Npr tient à la connotation que le signe actualise dans 
le contexte, alors que, dans le cas de Npr référentiels, leur sémantisme découle du contenu du référent. 
L’interprétation dénominative (Gary-Prieur 1994, 58) se fond uniquement sur le sens du Npr en tant que 
signe linguistique. Bien que Candide et Giroflée soient des Npr métaphoriques, la manière de les tra-
duire ne sera pas identique. Pour le premier, c’est le sens du signe (« d’une pureté morale absolue ») qui 
sera rendu en langue-cible par équivalence sémantique : roum. Candid ; it. Candido, es. Cándido, angl. 
Candide ; pour le second, on adapte le Npr surtout pour éviter d’expliquer dans une note infrapaginale 
l’ironie voltairienne sur le devenir du frère Giroflée (de très bon menuisier, moine théatin, bon vivant 
à honnête homme). Ce sobriquet, Giroflée, peut également être traduit par report (en angl. Giroflée) et, 
impérativement, annoté dans une note du traducteur.

En effet, le traducteur sera nécessairement déterminé dans son choix par la contextualisation de 
chaque Npr : type et genre de textes littéraires, destinataires, variétés linguistiques et finalités.12 Les 
Npr-culturèmes qui présentent des connotations et relèvent du signe (forgé par Carroll, Villon, Rabelais) 
sont moins légitimement rendu par report en roumain. Toute une autre série de Npr à valeur cratylique 
rappellent la langue originaire où le signifié aurait coïncidé avec le signifiant : Epistemon ou Pricocol ; 
alors que les Npr d’un cratylisme secondaire, tels que Painensac, Mouilleetvent, sont rendus en rou-
main par des structures calquées : Pâinensac et Vânturăvânt. Remplacer les culturèmes français par des 
culturèmes roumains, c’est les traiter en tant qu’idiotismes ; à savoir, les rendre par des équivalences 
fonctionnelles ou stylistiques, ce qui débouche automatiquement sur leur naturalisation : Flămâzila 
(*L’Affamiste « victime de l’affamisme »), Setilă (L’Assoiffable), etc. Dans ce cas – ou dans cette 
« forme » –, Rabelais serait-il reconnaissable, méconnaissable pour quelqu’un qui n’y peut accéder que 
par l’intermédiaire de la traduction ? Ainsi le traducteur ne peut pas tout faire, ainsi on ne peut pas lui 
tout pardonner ni tout permettre.

3.1. L’effet d’évocation du Nprculturème

Pour traiter des Npr-culturèmes (Lungu-Badea 2004, 2009a) et des manières de les traduire, nous 
avons considéré leur propriété d’évocation qui existe à l’état latent comme elle se distingue dans tous les 
faits linguistiques (cf. Bally 1951, I, 204). Cette relativité générale, qui conditionne la valeur d’expres-
sion des culturèmes, a pour conséquence que cette valeur ne se révèle que par différenciation. On peut 
donc parler des culturèmes immédiatement intelligibles pour les usagers natifs d’une langue (usuels, 
mais pas forcément à la portée du traducteur), des culturèmes peu usités (soit livresques, soit historiques, 
encore moins saisissables par le traducteur), des culturèmes inusités, non usuels, variant d’un sujet à 

12 Voir l’exemple angl. Humpty Dumpty (Carroll), fr. Heumty-Deumpty (Carroll/Parisot), roum. Coco-Cocou (Carroll/Papa-
dache – Exemples tirés de la version roumaine du nom propre en traduction de Michel Ballard 2011), qui illustre le dilemme 
définitionnel du Npr : celui-ci doit-il ou non signifier quelque chose ? De cette catégorie pourraient faire partie les Npr de 
Rabelais (1961) : Gargantua (avec sa drôle d’étymologie « que grand tu as »), Badebéec (de « bouche-bée » et « bec-ou-
vert »), Pantagruel (de « panta en grec, signifie tout, et gruel en mauresque, signifie altéré », Rabelais.
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l’autre de la langue-source (Lungu-Badea 2004, 2009b, cf. Bally 1951, I, 208, 211). Il est indéniable 
que « [l]es effets naturels sont dus aux mots eux-mêmes, au sentiment de plaisir ou de déplaisir qu’ils 
suscitent, à leur valeur esthétique ; les effets par évocation résultent de la faculté qu’ont les mots [les 
culturèmes en l’occurrence] d’évoquer le milieu où leur emploi est plus courant. » (1951, 247). Cepen-
dant, nous privilégions dans notre approche le point de vue nietzschéen, selon lequel « [i]l n’y a pas des 
faits, mais seulement une interprétation des faits » et, si « tout est déjà interprétation, chaque signe est en 
lui-même non pas la chose qui s’offre à l’interprétation, mais l’interprétation d’autres signes. »

L’importance des traits de tels Npr et des « pseudo noms propres »13 est d’autant plus significative 
lorsqu’ils sont recontextualisés. En comparant les Npr dénominatif et métaphorique, on observe que 
l’interprétation du Npr modifié métaphoriquement se rapproche de l’interprétation des noms communs. 
Ce fonctionnement est dû à son descriptivisme : Harpagon, au sens métaphorique du Npr, désigne une 
personne caractérisée par certaines qualités d’Harpagon (/fiction/, /personnage moliéresque/, /le plus 
avare/), grâce au modifiant : un vrai Harpagon/ des Harpagons. Néanmoins, utilisé dans d’autres textes 
et contextes et à fonction qualificative – donc à valeur de Npr à base descriptive et mixte, relativement 
lexicalisé –, il est fort probable que le Npr-culturème sera remplacé14 par un culturème propre à la 
culture-cible : le roumain Hagi Tudose suppléant Harpagon, par exemple.

3.2. La (non) traduction du Nprculturème

Voyons deux textes voltairiens où apparaît le patronyme Fréron (histoire/, /journaliste et polémiste 
français/, /le plus célèbre « ennemi » des philosophes des Lumières/ ou / le plus célèbre « ennemi » de Vol-
taire/, mais aussi /le plus incapable d’écrire des textes littéraires ; selon Voltaire/) et l’interaction des sèmes :

I. Qu’appelez-vous un „folliculaire15”? dit Candide. – C’est, dit l’abbé, un faiseur de feuilles, un 
Fréron (Voltaire 1994, 209)
Ce înseamnă un pamfletar? […] Unul care scrie tot felul de fiţuici şi le răspândeşte în toate 
părţile. (Voltaire traduit par Al. Philippide 1993, 157).
[trad. littérale : Que signifie un pamphlétaire ? dit Candide. – C’est quelqu’un qui écrit des 
libelles et les distribue partout]

« Che significa per voi „follicolario”? » disse Candido. « Significa », disse l’abate, « un facitore 
di fogli, un Fréron ». (Voltaire, Candido ovvere l’ottimismo, traduzione de Riccardo Baccheli 
(1988) 2004, 119)

¿ A qué llamáis foliculario?, dijo Cándido. – Es, dijo el abate, fabricantes de panfletos, un F…* 
(Voltaire, traducción de Elena Diego 2001, 132)
* F… es Fréron, periodista director de L’Année littéraire à partir de 1754 e enemigo de Voltaire 
(NdT – E.D.).

“What is a folliculaire?” – said Candide.
“It is”, said the Abbé, “a pamphleteer – a Fréron*”. (Voltaire, anonymous English version, 1991, 
58. Le traducteur souligne)

*NdT explicative.

 et 

13  Scheineigenname, cf. F. L. G. Frege (1971, 116-117).
14  Voir Lungu-Badea (2004, 113) et plus loin, selon le type de texte, nous avons envisagé plusieurs solutions de restitution 

des culturèmes (noms communs ou propres).
15  Actuellement, nom vieilli et péjoratif : «  journaliste sans talent et sans scrupules » (cf. TLFi).
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II. « D’où vient que ce nom de Fréron / Est l’emblème du ridicule ? » (Voltaire, Les Fréron)
De unde numele ăsta, Freron / E blazon de bufon ? (nous traduisons)
[trad. littérale : D’où ce nom de Fréron ?/ C’est un nom de bouffon]

Des choix traductionnels différents, même si le report est censé être la solution adéquate, accom-
pagnée déjà dans le texte d’origine de l’explication de l’auteur que les traducteurs italien (I) et roumain 
(II) respectent scrupuleusement. D’ailleurs, le traducteur roumain (I), par l’omission de Fréron et le 
choix de pamfletar, explicite le sens (« auteur de pamphlets », à savoir de conţopist ou copist « gribouil-
leur », scribălău « scribouillard »à sans préserver le rapport folliculaire-feuilles. Fiţuicar, même si ce 
vocable ne figure pas dans la langue roumaine, dérivé de fiţuică, pourrait fort bien précéder Fréron en 
roumain. La traduction manquée en espagnol est, plus ou moins, sauvée (au niveau de l’acceptabilité) 
par la note de traduction. Les traducteurs italien, espagnol et anglais utilisent tous l’équivalent séman-
tique pour rendre « faiseur de feuilles »,

Le Npr figurant dans l’énoncé d’origine, lui-même Npr ergonyme, Embrassons-nous, Folleville 
est facilement transférable en toute langue-cible, littéralement et par report du Npr :

TS: Le vaudeville de Eugène Labiche Embrassons-nous, Folleville  est paru en 1850
TC(roum): Vaudevilul Sa ne îmbratisam, Folleville de Eugène Labiche a aparut in 1850
TC (it):  (…) Abbracciamoci, Folleville (…) 

En revanche, lors de sa recontextualisation, lorsqu’il acquiert le statut de culturème, la tâche du traducteur 
s’alourdit :

Cet « Embrassons-nous, Folleville », aussi soudain que de commande, nous met mal à l’aise 
(J-C Maurice, Journal du Dimanche, 21 nov. 2000)
[trad. littérale : *Acest Sa ne îmbratisam, Folleville, la fel de brutal ca un ordin, ne indispune]

ou

Embrassons-nous, Folleville. Chahutés par la crise économique, les leaders du G20 ont fait 
jeudi, 2 avril à Londres, une belle démonstration d’unité. (Marc Roche, « Pendant ces temps, les 
traders de la City ont la tête ailleurs », dans Le Monde, samedi 4 avril 2009, 6).
[trad. littérale :*Sa ne îmbratisam, Folleville. Zguduiti de criza economica, liderii G20 au facut 
o frumoasa demonstratie de solidaritate, joi 2 aprilie, la Londra]

Selon le contexte, l’intention, la finalité, le destinataire, etc., ce Npr pourrait être rendu en rou-
main par : 1) Acest volens-nolens … (latinisme) ; 2) Acest vrei nu vrei … (expression roumaine synon. 
de 1)) ; 3) Să treci prin furcile caudine la ... (du lat. furculae caudinae; fr. fourches caudines) ; 4) Vrei, 
nu vrei, bea, Grigore, agheasmă ... (idiotisme roumain [trad. littérale en fr : Grégoire, bon gré, mal gré, 
bois, de l’eau bénite !] équivalent pragmatique et perlocutionnaire de l’expression fr.). Dans tous les cas 
de figure, le Npr d’origine n’est pas restitué. La 4e solution, traduction idiomatique et perlocutionnaire, 
semble la plus pertinente. Bien qu’elle ne rende pas par report le Npr-culturème d’origine, la traduction 
reconstitue l’effet-source et préserve, par équivalence, l’idiotisme. Remplaçant le culturème français par 
un culturème roumain, le traducteur se décide à se mettre au service de l’acceptabilité, s’avérant ainsi 
définitivement cibliste.

Il arrive souvent que les traits spécifiques des Npr soient sous-estimés. Dans de telles situations, 
l’intention de l’auteur est modifiée. L’effet voulu par l’auteur est manqué par le traducteur16 qui, dans 
un premier temps, a recours au report tel quel du patronyme roumain, créé par antonomase Hainăroşie 
(sème mésogénérique : /fiction/ ; sème microgénérique : /communiste roumain/, spécifique : /le plus 
fervent/). Si les habits rouges font référence aux soldats anglais, Vesterouge pourrait, en dépit de l’hypo-

16  Exemples tirés de Dumitru Tsepeneag, Maramureş (2001).
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nymie, rendre l’idée du Npr roumain. Plus loin, le traducteur rend improprement un Npr authentique : 
le patronyme Goma (sème mésogénérique : /réalité historique/ et/ou /fiction/, sème microgénérique : /
écrivain roumain résidant à Paris/, spécifique : /le dissident roumain anticommuniste par excellence/), 
qu’il remplace par un autre Toma. Les méfaits d’une telle stratégie, consistant à associer les Npr Paul et 
Toma, sont évidents. Cette solution crée un contexte susceptible de produire d’autres interprétations que 
celles étant voulues par l’écrivain (allusion biblique vs. référence historique et politique contemporaine, 
par exemple).

Notons encore un effet d’évocation manqué dans la traduction : le Npr-culturème Marianne, dési-
gnant la République française. Selon le contexte, le type de texte et sa finalité, on pourra donc choisir : 
1) le report (Marianne), dans cette situation, le transcodage ou l’emprunt, selon le niveau de langue ou 
de discours  ; 2) la transcription phonétique et graphique (Mariana) ; 3) la substitution (Dulce Românie 
[Ma Roumanie chérie !], par exemple, en revivifiant une appellation devenue évocatrice sous la plume 
du poète Mihai Eminescu) ou l’équivalence dynamique ; 4) l’explicitation, l’approximation ou la traduc-
tion par paraphrase explicitante (« glose intégrée », Ballard 2003, 92) ; 5) le report accompagné d’incré-
mentialisation (description ou contextualisation, ibidem, 156) ; 6) le report et la note de traduction.

Le Npr-culturème fonctionne comme un signe : il doit être sémiotiquement reconnu, pour être 
sémantiquement compris (cf. Benveniste 1974, 64-65).

4.  CONCLUSION

Dans tous les cas de figure, le Npr-culturème d’origine ne peut pas être restitué et il n’est pas resti-
tué par report. La traduction idiomatique et perlocutionnaire, qui paraît la plus pertinente, ne respecte ni 
le Npr-culturème ni l’idiotisme ; elle substitue le culturème français au culturème roumain17. Le traduc-
teur favorise l’acceptabilité définitivement cibliste (= naturalisante ou acclimatée) et, parfois, il modifie 
ainsi sensiblement l’intention psychologique de l’auteur et l’intention sémantique du texte-source.
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PREVESTI ILI NE LIČNO IME-KULTUREMU, PITANJE JE SAD

Rezime

U ovom ra du uka zu je mo na mo guć no sti raz li či tog pre vo đe nja lič nog ime na-kul tu re me. S ob zi rom na mno go broj-
ne i ra zno li ke struk tu re, kul tu re me smo kla si fi ko va li pre ma for mal ni, se man tič kim i funk ci o nal nim od li ka ma. 
Ova kva kla si fi ka ci ja nam je po mo gla da u tek sto vi ma uoči mo ti po ve lič nih ime na-kul tu re ma i da se opre de li mo 
za stra te gi ju ko ja će nas do ve sti do ade kvat nog pre vo da. Čak i u slu ča je vi ma ka da ne ma nor me u pre vo du lič nog 
ime na-kul tu re me, ta či nje ni ca ipak ne oprav da va ne spret na i ne ko he rent na re še nja. Naš cilj je da od kul tu re me 
stvo ri mo pa ra dig mu, usta lje ni pro to tip kul tur nih po ja va, te da po ka že mo da se lič na ime na-kul tu re me – u skla du 
sa kon tek stom, na me rom, ci ljem, pri ma o cem, itd. -  mo gu pre ne ti (u ru mun ski kao i u sva ki dru gi je zik-cilj) na 
od go va ra ju ći i ar gu men to van na čin. 

Georgiana Lungu-Badea
Université de l’Ouest, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie,Timisoara, Roumanie

glungubadea@yahoo.fr



285

žeLJka BaBić

BRIDGING CULTURAL GAP(S) THROUGH LANGUAGE

The paper has tried to apply the principles of languaculture onto language used in a particular literary text, in 
this case Arthur Golden’s Memoirs of a Geisha (1997) and its translation into Serbian. The aim of the paper is to 
introduce the reader with the basic notions of Agar’s term languaculture, particularly its application to translation 
studies. The main research tool has been contrastive analysis of the two texts. The main purpose of the paper is 
to establish whether there exists a need for implementation of this approach into English language studies and 
whether there has come a time to change our attitudes towards translation studies in general, especially at English 
language departments in the region.

Keywords: languaculture, interculture, rich point, frames.

1.  INTRODUCTION

Translation studies have enabled linguists to immerse into many disciplines which they never 
considered suitable for predominately linguistic research. Namely, since the emergence of the term 
languaculture in 1995 in Language Shock: understanding the culture of conversation by Michael Agar, 
there seems to be an obvious necessity to implement its principles into the language studies, especially 
when dealing with language used in translation.

2.  THE INTERTWINED NOTIONS OF LANGUAGE AND CULTURE

The modern era has put a very difficult task in front of a translator, that being treating the transla-
tion as a product. There is a pressure from the market itself that such a product should be available to 
buyers as soon as possible, thus forcing the translators to pursue a new approach towards the literary 
translation – that of the goods. Such a position is not a new one. Still, the interesting novelty is the fact 
that such an approach is being taken nowadays by many literary translators, which can have many im-
plications on approaches towards the translations studies in general. There is a need felt to emphasize 
some of the problems which may justifiably occur when too little attention is paid towards teaching the 
differences between L1 and L2 cultures.

When one thinks about the notion of culture, one is prone to thinking about the preconception 
of something either civilized or belonging to a society which is developed. Again, this really sounds 
rather idealistic and outdated. Since anthropologists started getting involved into the explanation of the 
notion, there have been some interesting developments in the scientific attempts of trying to produce an 
all-around definition. In Erikson and Nielson (2001: 162) we can even find a position that contemporary 
anthropologists nowadays question the idea of “a shared culture” possessed by people.

The position of the translation studies is somehow juxtaposed to that of the anthropologists. 
House (2002: 100) talks about “the cultural filter”, which is present during the process of translation. 
Still, everything has to be seen through the prism of an individual, i.e. the translator, and it is up to the 
translator to immerse us into this unknown concept of culture of the target language.

Still, it were the researchers involved into the translation studies who identified the problem of 
actual need of teaching translation. And culture as its inseparable part too. Susan Basenett (Bassnett and 
Lefevere 1990: 11—12) explains how it all happened:

Once upon a time the questions that were always being asked were ‘How can translation be 
taught’ and ‘How can translation be studied?’ Those who regard themselves as translators were often 
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contemptuous of any attempts to teach translation, while those who claimed to teach often did not trans-
late and so had to resort to the old evaluative method of setting one translation alongside another and 
examining both in a formalist vacuum. Now, the questions have been changed. The object of study has 
been redefined; what is studied is text embedded within its network of both source and target cultural 
signs.

The idea that culture, especially the target-language culture, is in the essence of translation en-
abled interdisciplinary approach to the problem. Sometimes the problem is looked at from two sides 
only, those of source- and target-language culture. What is sometimes overlooked is precisely the prob-
lem which occurs once the third notion in taken into account, that of the culture of interlanguage.

3.   THE NOTIONS OF LANGUACULTURE IN L1 AND L2

As previously mentioned, this paper has the task of raising-awareness on the need of introduction 
of some new notions in the regional translation studies, especially those of languaculture L1 and L2. 

Michael Agar made some modifications of Paul Friedrich’s term of linguaculture and introduced 
his own notion which he called languaculture, which, for him,  carries within itself the ”necessary tie 
between language and culture”. (Agar 1994: 60). Agar’s standpoint is clear: the two notions are in-
separable. He proposes that “the langua in languaculture is about discourse, not just about words and 
sentences. And the culture in languaculture is about meanings that include, but go well beyond, what the 
dictionary and the grammar offer.” (Ibid, 96) Being a linguistic anthropologist, Agar insists on changing 
our view on the very concept of culture. Some problems and misunderstandings which occur on daily 
basis can be explained just by saying that “not all differences are cultural, because people do things dif-
ferently within the same languaculture. (Ibid, 125). And it is exactly here that he has raised the question 
of teaching languaculture as an inseparable part of the teaching of the second language. 

Agar is not the only one who vouches such an approach towards second language teaching. 
Harklau (1999: 109) supports his standpoint and emphasizes what she considers important: 

Language is inextricably bound up with culture. Cultural values are both reflected by and carried 
through language. It is perhaps inevitable, then, that representation of culture implicitly and 
explicitly enters into second language teaching.

Agar (2006: 4) claims that there are times in every translator’s life, which he calls rich points, 
that are of the essence to the very process of translation. Rich points refer to the feeling of exasperation 
and total momentous oblivion that each translator has been through many a times during the translation 
process in general. To put it straightforwardly, there are times when once feels being put at the end of a 
cul-de-sac without being able to translate something from the source into target language. The reason for 
inability is not the mere fact that there are words or phrases missing in the target language, but that there 
are some things in the translation itself which are alien to the translator. And these rich points are usually 
the result of the problems in understanding and expressing the cultural issues. Making the parallel with 
the term languaculture in the source language, Agar proposes introduction of a new term in translation 
studies, that of a L2 languaculture:

Like a translation, culture is relational. Like a translation, culture links a source languaculture, 
LC2, to a target languaculture, LC1. Like a translation, it makes no sense to talk about the cul-
ture of X without saying the culture of X and Y. (Ibid, 5)
He also changes the attitude towards the definition of culture.
Culture is always plural. In today’s world we have to train ourselves to say, think and write it 
with an “s” at the end. Never culture. Always cultureS. Anytime we use the concept with refer-
ence to a specific source and target languaculture, we have to understand that it will work only 
in part, some of the time, in any specific situation or for any particular person when we try and 
apply it. (Ibid, 7)
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Again, we see that what is put in focus is the very notion of existence of the culture of the inter-
language, that of an interculture. The language of the translated item is inextricably, at some point, the 
acquired interlanguage of the target language. 

In order to clarify his view on the meaning of languaculture, Agar has borrowed the term frame 
from the artificial intelligence and added a new meaning to it – it is a means of organizing experience. 
If we decide on a context, actions and words will frame it. Agar claims that frames both limit what is 
possible within a context and provide background information. The singularity which is always attached 
to a frame will enable us to approach to the meaning which each frame bears.

4.  RATIONALE

The corpus chosen for this research has been Arthur Golden’s Memoirs of a Geisha and its trans-
lation into Serbian. In a previous research done on the translation of adverbials, it has been noticed that 
avoidance had been the most common strategy the translator used when challenged with the translation 
of adverbials which are not entirely attached to the predication or the sentence itself, but had reference 
to both the subject and predicate (so-called aktuelni kvalifikativ in Serbian). It seemed interesting to 
question whether the same strategy would be used in approaching the translation of culturally-charged 
lexical items.

A very thought-provoking product-like approach can be seen in translation of English noun phras-
es. The translator insists on using the English word order, which has resulted in awkward Serbian noun 
phrase premodification. Even more, the translator seems very persistent and constant in use of English 
word order within the noun phrase.

One afternoon as Mameha and I were strolling across the Shijo Avenue Bridge to pick up some 
new hair ornaments in the Pontocho district - … (G, 241)
Jedno posle podne, Mameha i ja smo prelazile preko Šido avenija mosta, kako bismo uzele neke 
nove ukrase za kosu u Ponto-ću kvartu - … (M, 170)

It is evident that there has been no attention paid to the very problem of non-acceptable usage of 
the noun-phrase premodification by another noun phrase (instead of prescribed postmodification in such 
cases). This evident lack of awareness has been set in the focus of the research with the following prob-
lem at its core: Will they be approached at with some different type of care or attitude?

But you won’t make it very far as next week unless you listen to me very closely, because 
Mother and Granny are coming down the stairs in just a moment to look at you. (G, 40)
Ali, nećeš ostati ni do iduće nedelje ukoliko me ne budeš dobro slušala, jer Majka i Nana samo 
što nisu sišle niz stepenice da te vide. (M, 39)

The translation of Granny with a word which can be considered an idiolectal term seems very in-
teresting. One has to wonder why some other word (such as baka) was not used, because the hypocorism 
does not carry so much psychologically intimate relationship of the user of the term with the person it 
is describing as the word in the source language does. We have to emphasize here the fact that the novel 
itself is introduced to us by its author as a translation from Japanese, so the layers of interpretation are 
being doubled. What is actually missing in the target-language translation is an understanding of the 
usage of addressing terms in Japanese. Again, there is no pretention of making translators know all the 
cultural minute particularities of the target-language culture, but, in this case, it is vital. One has the bear 
in mind that in East Asian culture the family hierarchy is retained even nowadays, and that reference to 
a person as a member of a family is of other value than in other cultures. 

Let us look at the following example. 
‘Your sister is in a jorou-ya’ called Tatsuyo, she told me, ‘in the district of Miyagawa-cho, just 
south of Gion.’ (G, 83)
Tvoja je sestra u jorou-ya po imenu Tacujo – rekla mi je – u Mijagava-ćou delu grada južno od 
Giona. (M, 71)
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It is a representative of an approach towards the translation of terms which have not been trans-
lated in the source-language text. If the author did not feel inclination to explain us certain phrases or 
words, there is not evidence throughout the translation that the translator felt prone to changing that in 
the target-language text. In order to find out, one has to leave oneself to the mercy of the author’s good 
will for an explanation of the term. Still, the main problem here presents grammatical agreement within 
a prepositional phrase.

The next example opens the question of understanding social relations within the source-language 
culture.

My goodness, Chairman! Who has left you here all by yourself? The mistress will be very upset.
She’s the one who left me, he said, and slapped the magazine shut. “I’ve been wondering what 
happened to her.
You don’t even have a thing to drink. Let me bring you some sake. (G, 423)
Nebesa, Predsedniče! Ko te je ovde ostavio, potpuno samog? Gazdarica će biti vrlo zabrinuta.
Ona je ta koja me je ostavila – odgovorio je, i zatvorio časopis. – Baš sam se pitao šta je s njom.
Nemaš čak ni da piće. Doneću ti sake. (M, 331)

Apart from the erratum in the last sentence, the issue that has unavoidably been raised here is why 
there has been a need to show some obvious closeness between the two characters by introducing second 
person singular pronoun in speech. If one looks at the conversation as it is here, taken out of context, one 
will have to deduce that the relationship between the two characters has gone onto some new level. But 
this is not true. We feel that the characters share some new common experience, but still it is not as such 
as to move the boundaries so much as to use per tu form. 

Having in mind the fact that the purpose of conducting this research has not been any intention 
of focusing of translation itself or, furthermore, trying to take a critical stand on some of the areas of the 
translation studies in general, there has been a feeling that a few illustrations shown here will definitely 
justify the need of introduction of new approaches towards teaching translation in general. They raise of 
question of attitude towards the translation of texts which contain many culturally charged issues, and 
the amount of freedom towards the interpretation of the text which is allowed to the translator and which 
as its consequence will still retain most of the flavour of the original text.

4.  CONCLUSION

Even though there are not many examples discussed here, and quite aware of the fact that there 
is still a possibility of their misinterpretation, one can draw some preliminary conclusions out of them. 

The existence of interlanguage in SLA is widely recognized since the term was introduced and 
developed in works by Corder. Still, there has been very little attention paid to teaching of cultural points 
within this newly acquired culture of the foreign language. Here it is how Agar (2008) sees it:

I want to argue that a translation must satisfy what I call a “triad test.” (This is actually an 
old-fashioned name for a psychometric technique, but I mean something different). The term 
“triad” refers to the three points of view involved in a translation – the source, the target, and the 
translator. A translation has to work intersubjectively among all three at once.

The recognition of existence of the translator’s voice within the translation itself is of vital im-
portance. There is no need to hide that fact; moreover, the translation has a life of its own through all 
the little subtleties which each participant has brought into its creation. Agar realizes the necessity on 
hovering over the precipice opened between the source- and target-language cultures, but also makes us 
aware that a translator is not a magician. There has to exist some personal mark on every piece of work 
of a translator. Still, by introduction of the term second language languaculture, Agar tries to emphasize 
that otherness in not only presented in the language of the translated text, but also in the culture within 
the translated text. The translated culture bears the traces of source-language culture and target-language 
culture in so much as the translator decided it should, consciously or subconsciously. Agar insists that 
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A translation must connect, on the one hand with available framework of LC2, and on the other 
hand with available frameworks in LC1. And the actual work of making the connections cannot 
be done unless the translator’s frameworks connect with those of LC2 and LC1 as well. (Ibid, 
idem).

The research has shown that it is high time a different approach towards translation should be 
introduced at foreign language departments. Probably due to lack of time (and staff), translation stud-
ies are introduced at secondary or even tertiary level, enabling only a selected few to have an insight 
in contemporary approaches to translation, especially on cultural backgrounds which should be taken 
into consideration before immersion into the translation project. Of course, there are many who do this 
immersion without being tutored. Still, the market has proven that only the quickest ones profit, and 
the theoretician should not neglect this fact too. The small-scale research discussed here has shown that 
there definitely exists a need for a different kind of approach to teaching translation and culture with 
foreign language departments. It is exactly there where presentation of second-language culture should 
be an undividable part of translation training. The translator is the only connection with the source 
text a reader of the text in the target language has. If translators decide to adapt the text into their own 
interculture, it would lead to many of readers being left outside the gate of all the wonders which the 
source-language text possesses. There is no pretence that all the issues can be solved solely by introduc-
ing this new approach. Still, one has to start tackling the issues and raising awareness of the existence of 
problems if they are ever to be solved.
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Жељка Бабић

ПРЕМОШЋАВАЊЕ КУЛТУРОЛОШКОГ JАЗА УЗ ПОМОЋ JЕЗИКА

Резиме

Интердисциплинарнa ис тра жи ва ња уну тар на у ке о пре во ђе њу у по сљед њих два де се так го ди на у пр ви план 
ис та кла су ва жност укљу чи ва ња и ува жа ва ња кул ту ре jезика-из во ра и jезика-ци ља, али кроз при зму спе ци-
фич не кул ту ре пре во ди о ца, коjа jе на зва на ме ђу кул ту ра. Ме ђу кул ту ра у се бе укључуjе и онаj дио дру го сти 
коjу сва ки пре во ди лац као аутор не сум њи во уно си у пре ве де ни текст. У овом ра ду по ку ша ло се видjети 
да ли поjам постоjања ме ђу кул ту ре мо же да се уочи уну тар пре ве де ног тек ста. За кор пус jе ода бран ро-

http://www.immise/intercultural/
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ман Ар ту ра Гол де на Me mo irs of a Ge is ha и ње гов пре вод на срп ски jезик да би се видjело на коjи ће се на-
чин при сту пи ти пре во ду поjединих лин гви стич ких jединица коjе у се би но се из ра зит кул ту ро ло шки набоj. 
Основ ни за кљу чак коjи се мо же из ве сти из ис тра жи ва ња кор пу са jесте да jе глас пре во ди о ца као по не кад 
за не ма ре ног чла на триjаде пре во ђе ња мје сти мич но из ра жен и кроз пре во ди о че ву вла сти ту ме ђу кул ту ру. 
Ис тра жи ва ње jе по ка за ло да постоjи по тре ба да се уну тар на ста ве на у ке о пре во ђе њу на уни вер зи те ту по-
себ на па жња придаjе и ис ти ца њу ва жно сти укљу чи ва ња и пре во да кул ту ро ло шки оби ље же них тек сто ва 
за ко је се прет по ста вља да би мо гли да пред ста вља ју про блем при пре во ђе њу. На и ме, по што пре во ди лац 
нај че шће пред ста вља је ди ну ве зу из ме ђу кул ту ре је зи ка-из во ра и је зи ка-ци ља, он не ка да на се бе пре у зи-
ма не са мо уло гу ту ма ча, не го и осо бе ко ја кул ту ру је зи ка-ци ља при ла го ђа ва оној у је зи ку-из во ру. Нај ве ћи 
про блем при пре во ђе њу се, ипак, ја вља ка да пре во ди лац на се бе пре у зме уло гу су ди је о то ме ко је пој мо ве 
тре ба пре ве сти, а ко је пот пу но иг но ри са ти због при ро де је зик-ци ља или са ме кул ту ре уну тар је зи ка-ци ља. 
Упра во из тог раз ло га по треб но је раз мо три ти и уво ђе ње но вих при сту па при прак тич ном ди је лу на ста ве 
из на у ке о пре во ђе њу кроз при зму је зи ко лук ту ре и ме ђу кул ту ре као нео дво ји вих спо на из ме ђу из вор ног 
тек ста, пре во ди о ца и тек ста на је зи ку-ци љу. 

Жељка Бабић
Универзитет у Бањоj Луци, Филозофски факултет, 

Република Српска, Босна и Херцеговина
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JuraJ gLoVňa

ÜBER DAS PRINZIP DER UNÜBERSETZBARKEIT DER WORTWITZE

In der translatologischen Theorie wird seit jeher die Frage der Unübersetzbarkeit von Texten diskutiert. Man be-
trachtet den Begriff Unübersetzbarkeit entweder breiter im Sinne der relativistischen Theorien, nach denen (litera-
rische) Texte prinzipiell unübersetzbar sind, oder enger, indem nur bestimmte Teile bzw. Textsorten zwischen zwei 
unterschiedlichen Sprachen als übersetzbar gelten. Der Autor befasst sich mit der Textsorte Witz und versucht, die 
Ursachen der Unübersetzbarkeit anhand von Sach- und Wortwitzen zu rekonstruieren und zu klassifizieren. Dazu 
zählen morphologische und syntaktische sprachtypologische Unterschiede, Idiomatik, lexikalische Inkongruenz 
(vor allem Homonymie), phonetische Differenzen, aber auch kulturspezifisches Wissen, alles an Beispielen slowa-
kischer, serbischer, deutscher, englischer und französischer Witze bzw. Wortspielereien.

Schlüsselworte: Unübersetzbarkeit, Wortwitze, Sachwitze, lexikalische Inkongruenz, Idiomatik

In der Übersetzungstheorie gibt es zwei gegensätzliche Konzeptionen: die eine geht von der Un-
übersetzbarkeit von Texten aus, die andere besagt, dass im Prinzip jeder Text übersetzbar ist. Die er-
ste – pessimistische – Konzeption hat ihre Wurzeln in der neuzeitlichen Lehre W. Humboldts von der 
Einheit der Sprache und des Denkens. Ihr zufolge „verursacht“ die Unübersetzbarkeit der Geist der 
Sprache. Über L. Weisgerber und seine Sprachinhaltsforschung gelangen wir sodann bis zu Derrida 
und seiner „dekonstruktiven“ Unübersetzbarkeit. Auch die Sapir-Whorf-Hypothese (das linguistische 
Relativitätsprinzip) beeinflusste erheblich diese Linie. Die Schlussfolgerung lautet, die Sprachen seien 
im Grundprinzip unübersetzbar, weil sich zwischen der Ausgangssprache und der Zielsprache unter-
schiedliche „geistliche Welten“ befinden.

Universalistische Konzeptionen von Übersetzungstheorien beruhen auf dem semiotischen Charakter 
der Sprache. Man kann den Text dank der sog. Universalien „rational“ analysieren. Die semiotische Unterlage 
stellt das „tertium comparationis“ im Übersetzungsprozess dar. Die Übersetzung stellt in diesem Modell eine 
Koordination der Ausgang- und Zielzeichen zum demselben „Gemeinten“. „Daraus lässt sich die Schlussfol-
gerung ableiten, dass man wohl auch jeden Text in irgendeiner Form übersetzen kann“ (Stolze, 2005, S. 45). 

In der modernen Übersetzungstheorie überwiegt die Einsicht, dass die Texte in ihren Grund-
prinzipien übersetzbar sind, d. h. dass immer jene Formen zu finden sind, die als Äquivalente die seman-
tische Botschaft des Originals ausdrücken. Dem kann man im Prinzip zustimmen. Im Beitrag möchten 
wir jedoch zeigen, dass auch solche kurzen Textsorten – unter ihnen vor allem Witze und Sprachspiele 
– existieren, die gar nicht oder nur schwer übersetzbar sind. 

Die Textsorte Witz gehört zu den Prosatexten. Der Witz ist ein selbstständiges fiktives Gebilde 
mit obligatorischer Pointe, die einen komischen Effekt und mit ihm verbundenes Lachen oder Lächeln 
hervorruft. Er stellt die grundlegende Realisierung der komischen Ausdrucksweise dar. Das Komische 
kann man aus der literaturwissenschaftlichen, linguistischen, soziologischen, psychologischen u. ä. Si-
cht untersuchen. Es handelt sich jedoch immer um drei Prinzipien und mit ihnen verbundene Theorien 
(vgl. A. Nünning, 2006, S. 388 – 389): 1. die Theorie der Überlegenheit, die das Lachen als eine Ag-
gression betrachtet (H. Bergson), 2. die Theorie der Erleichterung, die dem Lachen eine Ventilfunktion 
zuschreibt (S. Freud) a 3. die Theorie der Inkongruenz. Das Prinzip der Inkongruenz beruht auf dem 
Zusammenstoß zweier Elemente, die unter normalen Umständen inkompatibel sind oder üblicherweise 
nicht im gleichen Kontext auftreten. Diese „Begegnung“ ruft eine Tension (Spannung) hervor und ist 
eigentlich als übergeordnetes Prinzip in allen Witzen anwesend.

Man unterscheidet zwei Grundarten von Witzen: Die sog. Sachwitze und die Wortwitze. Die 
ersten bilden (ikonisieren) nur komische Situationen aus dem alltäglichen Leben ab. Wenn sie aus dem 
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gleichen kulturellen Milieu stammen, sind sie übersetzbar. (Beispiele stammen aus den Witzsammlun-
gen, die in der Literatur angeführt sind.) 
 
 idu dve plavuše ulicom i jedna kaže drugoj:
 „Hej, gledaj onog psa sa jednim okom!“
 Druga plavuša prekrije rukom oko i kaže:
 „Gde, gde?“
 
 „Did any of your family ever make a brilliant marriage?“ – „only my wife.“

Es gibt viele solcher Witze. Sie „ikonisieren“ komische Situationen, die in der Gesellschaft 
bekannt sind, deshalb entstehen keine Probleme mit der Übertragung. Eine Ausnahme bilden Witze 
mit solchen Realien, die der Empfänger nicht kennt. Der Witz ist zwar übersetzbar, verliert er jedoch in 
der Zielsprache den komischen Effekt, d. h. die Pointe. Hier sind vor allen die Witze mit historischen 
Inhalten oder regionalen Realien zu nennen.

 Kako izgleda crnogorski VEP? – Tegla puna pčela.

Die zweite Gruppe bilden die sog. Wortwitze. Sie werden mithilfe von spezifischen sprachlichen 
Mitteln konstruiert. Der komische Effekt entsteht direkt in der sprachlichen Form, die im „Zusammen-
spiel“ bzw. im „Gegenspiel“ mit der Bedeutung direkt an der Bildung der Pointe teilnimmt. Die Form 
ist direkt in den komischen Effekt inkorporiert. Die Enthüllung (Entblößung) der Pointe, ihre Interpre-
tierung – was im Bruchteil der Sekunde geschieht – führt zur erwarteten Wirkung, also Detension und 
dem folgenden Lachen. 

Der textuelle Aufbau des Witzes entspricht psychologisch drei Phasen der Textrezeption: Ex-
position (Aufmerksamkeit/Erwartung), Bruch (Verblüffung/Enttäuschung) und Pointe (Erleuchtung /
Befriedigung) (vgl. W. Ulrich, 2006, S. 5). An der Bildung der Pointe nimmt vor allem das Prinzip der 
Inkongruenz teil, d. h. die Kollision inkompatibler Inhalte und die unerwartete Erleuchtung. In Wortwit-
zen sind die semantische Inkongruenz und die spezielle sprachliche Form in einer gegenseitigen Bezie-
hung, von der abhängt, ob der Witz übersetzbar ist oder nicht. 

Hier soll gezeigt werden, welche sprachlichen Aufbautechniken der inkongruenten Strukturen 
vorkommen und worin das Phänomen der Unübersetzbarkeit liegt. 

Das häufigste Mittel der Inkongruenz und zugleich der Hervorrufung der inneren Spannung ist die 
Mehrdeutigkeit (Polysemie und Homonymie). 

Im slowakischen Witz:

„Sestrička, chcem, aby ma doktor vyšetril.“ – „Pane, ale tu ste u veterinára:“ – „Veď dobre, 
ja mám opicu.“ 

(wörtliche Übersetzung: Sestro, hoću da me doktor pregleda. – Gospodine, ali vi ste kod 
veterinara. −  Ja imam mamurluk = majmun.)

beruht die Pointe auf der doppelten Leseart des Wortes „opica“. Im Zusammenhang mit dem Lexem 
„veterinár“ erwartet man das kompatible Wort, das „ein Tier“ bezeichnet. Es erscheint auch als „opica“, 
jedoch im Bruchteil der Sekunde ändert es seine Bedeutung auf „opica“ = Betrunkenheit bzw. Zustand 
nach dem unkontrollierten Trinken. Man kann diesen Witz nur in jene Sprachen übersetzen, die das 
mehrdeutige Wort „opica“ (= der Affe) mit gleicher semantischen Struktur haben, wie es der Fall im 
Slowakischen ist. Das ist z.B. das Tschechische (vgl. Čermák, 1994, S. 286), jedoch nicht das Englische 
(hier gibt es nicht „to have a monkey/ape“, sondern „to have a hangover/jag“), noch das Französische 
(avoir mal aux cheveux /la quele de bois /uncuite), noch das Russische (byť pod muchoj, bankoj, gradu-
som). Man kann genauso im Deutschen nicht sagen: Ich habe einen Affen. Im Deutschen wird aber ein 
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Äquivalent verwendet, da dieser Zustand mit der Redewendung einen Kater haben, also auch mithilfe 
eines Wortes aus dem Bereich der Tierwelt ausgedrückt wird. (Hier ist es nicht wichtig, wie die Herkunft 
des Wortes „Kater“ erklärt wird: ob Kater = männliche Katze oder „Kater“ aus „Katarrh“ – vgl. Röhrich, 
2004, S. 816.). 

Deutsch: „Schwester! ich möchte vom Arzt untersucht werden.“ – „Sie sind hier aber beim 
Tierarzt!“ – „Gut, ich habe ja auch einen Kater!“

Es sei auch noch ein serbischer Witz angeführt, der durch die zweifache Leseart des Wortes „redovan“ 
unübersetzbar in andere Sprachen ist.

Plavuša pita plavušu: „Koji ti je onaj, što sa ga juče videla, kako izlazi iz tvog stana.“ – 
„Profesor univerziteta.“ – „Redovan?“ – „ne, samo kad mi je muž na putu.“

Das serbische Wort „redovan“ hat in anderen Sprachen kein Wortäquivalent, das neben der Bedeutung 
„regelmäßig“ zugleich die Bedeutung „ordentlich“ (z. B. Mitglied einer Organisation) hätte. Vgl. 
Deutsch: regelmäßig – ordentlich, Französisch: regulier – titulair, Englisch: periodical – regular, full. 

Oder: Kad muškarac upeca soma, to je ribolov.
Kad žena upeca soma, to je brak.

Inkongruente semantische Strukturen können auch auf solchen Eigennamen basieren, die neben 
proprialer auch allgemeine Bedeutung haben. Im Witz: 

„Aus Spaß wurde Ernst – und Ernst wird heute vier Jahre alt.“ 

wird die doppelte Leseart des Wortes „Ernst“, und zwar als „das Ernste“ und als „Name des Jungen“ 
möglich. Im Kontext eröffnete die Wendung „vier Jahre alt“ die zweite Bedeutung und schaffte somit 
die Pointe. Der Witz ist unübersetzbar.

In allen slawischen Sprachen finden wir Witze mit polysemantischen Lexemen, die in andere 
Sprachen nicht zu übersetzen sind. Das gilt auch für romanische und germanische Sprachen. Speziell 
das Englische hat viele homonyme Witze, die meistens unübersetzbar sind. Das hängt mit den struktur-
semantischen Eigenschaften der englischen Sprache zusammen. Es gibt hier eine Menge polyseman-
tischer Substantive, aber auch anderer Wortarten, vor allem Verben, die verschiedene homomorphe und 
homophone Strukturen bilden. Im Folgenden zwei Beispiele für unübersetzbare Witze mit verbalen 
Formen auf -ing. Im ersten Fall geht es um attributive Funktion, im zweiten um den Nebensatz:

1. „Do you like bathing beauties ?“ – „i don´t know. i never bathed any. “

2. „Don´t you love driving ?“ – „Well, usually i stop first.“

Im Englischen gehen die Wörter von einer Wortart in eine andere leichter über, als im Slowakischen 
oder in anderen Sprachen. Der Wechsel der Wortart wird dabei nicht durch grammatische Morpheme 
wie zum Beispiel im Deutschen signalisiert. Deshalb kann man häufiger homomorphe und homophone 
Strukturen bei der Pointenbildung ausnutzen.

 „A dog saw a sign that said WET PAinT, and he did.“

Die Wendung „wetpaint“ kann man doppelt lesen, einmal als „Frisch gestrichen!“, ein anderes als „Mach 
die gestrichene Wand nass!“ Hier noch ein homomorpher Witz im Slowakischen:
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Prvomájový sprievod. V jeho čele kráča muž s transparentom v ruke a vykrikuje: Mier! (=Frieden 
und zugleich imperativ: ziele!) Mier! Mier! zozadu sa ozve: Veď mierim ( = ich ziele), len toľko 
neskáč! 

(Unübersetzbar im Serbischen: Prvomajska parada. Na čelu korača čovek s transparentom u ru-
kama i viče: Mir! Mir! Mir! Otpozadi se začuje: „Dobro, nišanim, samo nemoj toliko da skačeš.“)

Im Englischen kann man leicht die Pointe auch aus homophonen Mitteln bilden:

First man: „is that Hortense?“ – Second man: „i don´t know she doesn´t look tense to me.

Der zweite Mann hört den Namen „Hortense“ als „whoretense“ ([ho: tens]). Der folgende Witz spielt 
mit grammatischen Homophonen:

„Waiter!“
 „yes, sir.“
 „What´s this?“
 „it´s bean soup, sir!“
 „ no mater what it´s been. What is it now?“

Der amerikanische Psychoterapeut Milton Erickson überraschte die deutschen Kollegen mit dem Satz: 
„it´s nice to be a price, but it´s higher to be a buyer. (B. Trenkle, 2005, S. 48). Das Wort „price“ bedeu-
tet im Englischen auch „wertvoll“, aber dahinter steckt auch der Bewohner von Preußen (der Preuße) 
a hinter dem Wort „buyer = Händler“ verbirgt sich der Bayer. Alle angeführten Witze sind unübersetzbar. 

Wenn wir so nahe Sprachen vergleichen wie Slowakisch und Tschechisch, stellen wir fest, dass 
die meisten Witze mit homonymer Inkongruenz übersetzbar sind. Unübersetzbarkeit kommt jedoch aus 
lautlichen (phonetischen) oder grammatischen Gründen vor.

Ptali se staršího dědy, jestli ví, proč je sex pudová záležitost. Děda odvětil: „no jasně. Buď to 
pude nebo nepude.“

(Pitali starog dedu, dal i zna zašto je seks stvar nagona. Deda je odgovorio: No, to je jasno. To 
ili pođe ili ne pođe.)

Im Slowakischen existiert kein lautlicher Zusammenhang zwischen dem Adjektiv „pudový“ und 
der Verbalform „ísť“ im Futurum. Sie lautet: „pôjde/nepôjde“. Genauso ist auch der folgende Witz 
unübersetzbar, da das Wortspiel „Země“ und „země“ im Slowakischen keinen Sinn hat:

 V rychliku se začaly bavit dvě krásné mladé dívky. 
Hanka prohlásila: „Jedu do Českých Budějovic, tam bude země živitelka.“

Renata podala informaci o sobě: „Ja jedu do Prahy a tambude ze mě prostitutka.“

(U voze razgovaraju dve lepe devojke. Hanka kaže: „Ja idem u České Budějovice, tamo će biti 
Země živitelka = Zemja hraniteljka“. Renata kaže o sebe: „Ja idem u Prag, i tamo će od mene 
biti prostitutka.“)

Ein anderes Beispiel:

Pán novák říka: „Muž nestárne.“ Pak, aby výrok doplnil a přivedl na pravou míru, dodává: 
„Ale léta mu nestojí.“
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 (Gospodin Novak kaže: Muškarci ne stare. Potom se ispravi: Ali godine im ne stoje.)

Hier basiert die Pointe auf syntaktischer Homonymie. Die Wortverbindung „Ale léta mu nestojí.“ mit 
dem Subjekt „léta“ kann und soll so gelesen werden, als sei hier ein anderes, nicht ausgesprochenes 
Subjekt, nämlich das tabuisierte männliche Geschlechtsteil gemeint. Das Wort „léta“ wäre dann eine 
adverbiale Bestimmung. Im Slowakischen müsste jedoch die Übersetzung heißen: „Ale roky im nes-
toja,“ wobei die witzige Pointe verloren geht. 

Zu den weiteren Möglichkeiten, effektvolle Witze zu schaffen, gehört funktionale Verwertung 
phraseologischer Wendungen und sprichwörtlicher Redensarten. In der Phase der Exposition wird die 
bildhafte Bedeutung des Phraseologismus induziert. Sie ändert sich plötzlich im „Bruchpunkt“ auf wort-
wörtliche Bedeutung und darauf gründet die Pointe. Der phraseologische Fonds bildet in jeder Sprache 
einen spezifischen Teil des Wortschatzes. Er ist ihr „Idiolekt“. Neben den allgemeingültigen (internatio-
nalen) Wendungen gibt es in der Sprache spezifische Phraseologismen, die nur in der Kommutation der 
Form und Funktion gültig sind. Wenn sie in den Witzen als bildende Komponenten der Pointe erschei-
nen, dann sind jene Witze gewöhnlich unübersetzbar: 

ist ihm etwas über die Leber gelaufen?“ – „Ja, Alkohol. Dreißig Jahre lang.“

Die Wendung „Es ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen“ (in früheren Zeiten auch „Es ist ihm etwas 
übers Leber gekrochen)“ bedeutet, dass sich der Betreffende über Kleinigkeiten ärgert (L. Röhrich). 
Das Wort „Alkohol“ hebt die bildhafte Bedeutung auf und eröffnet die wörtliche Bedeutung. Dadurch 
entsteht die komische Wirkung. Da das Slowakische nicht diesen Phraseologismus kennt, kann auch der 
Witz bei der Respektierung der Form und Funktion nicht übersetzbar sein. Jedoch gibt es viele auf dem 
Spiel zwischen bildhafter und wörtlicher Bedeutung gegründete Witze, die übersetzbar sind:

„Greifen Sie sich nachdenklich und aufrichtig an den Kopf, und Sie werden gleich spüren, wo 
Sie der Schuh drückt.“ 

Witze, deren semantische Struktur – vor allem die Relation zwischen der idiomatischen und der wörtli-
chen Bedeutung – keine Entsprechung in der anderen Sprache hat, sind nicht übersetzbar. 

Im Witz: 

Was steht auf dem Grabstein eines Schornsteinfegers? – „Er kehrt nie wieder.“

(Šta piše na grobu odžačara? – Nikada se više neće vratiti. + Nikada više neće čistiti odžak.)

Die Antwort „Er kehrt nie wieder“ hat im Deutschen nicht nur die Bedeutung: „Er kommt nie wieder 
zurück,“ sondern im Unterschied zu anderen Sprachen auch: „Er wird nicht mehr Schornsteine fegen.“ 

Zur Problematik der Unübersetzbarkeit von Witzen gehören auch verschiedene Sprachspiele, die 
einen integralen Bestandteil des Textes darstellen. Abschließend seien hier noch zwei Witze angeführt, 
in denen zwei wirkungsvolle und unübersetzbare homophone Sequenzen vorkommen: 

1. Lors d´une élection d´une reine de beauté, le meneur de jeu demande à
l´une des candidates:
- Quel est votre auteur préféré?
- un mètre soixante-dix.
(´auteur = der Autor,  ´hauter = die Größe)

2. Der Bürgermeister einer kleinen französischen Stadt ließ zwanzig junge Damen einladen, 
die den siegreichen napoleon begrüßen sollten und er sagte zu napoleon:

  Vingt coeurs au vainquer! 
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napoleon wollte jedoch wissen, wie er begrüßt wäre, wenn er besiegt käme. Der Bürgermeister 
antwortete, er ließe die Damen sich umdrehen und er würde sagen:

Vingt culs au vaicu!

(Gradonačelnik jednog malog francuskog grade odobrao je dvadeset devojaka koje je trebalo da 
dačekaju pobedničog Napoleona a gradonačelnik bi pritom rekav: „Dvadeset srca za pobednika.“ 
Napoleon je zanimalo kako bi ga dočekali da je bio poražen. Gradonačelnik je odgovorio da bi 
se u tom slučaju devojke okrenule i on bi rekav: „Dvadeset zadnjica za poraženog.“)

Ein spezifisches Problem stellt die Übersetzung verschiedener Arten von Wortspielen dar, die 
Bestandteil von Texten verschiedenen Genres sein können (s. unser voriges Beispiel zur Nutzung von 
Wortspielen im Witz), am häufigsten aber von lyrischen und prosaischen. Wortspiele können auch text-
bildende Funktion haben. 
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Juraj Glovňa

O PRINCíPE NEPRELOŽITEĽNOSTI VTIPOV „IN VERBIS“

zhrnutie

V teórii prekladu sa hovorí o preložiteľnosti, respektíve nepreložiteľnosti textov (relativisticky orientované kon-
cepcie verzus univerzalistické koncepcie). V princípe možno súhlasiť, že texty ako znakové jednotky sú preloži-
teľné. Sú však malé žánrové formy ako vtipy, ktoré pri dodržaní komutácie formy a funkcie nemožno preložiť. 
Sú to najmä vtipy „in verbis“ (Wortwitze), v ktorých je pointa vybudovaná na princípe inkongruencie v podobe 
rozličných foriem homonymie, polysémie, frazeológie, ktoré v cieľovom jazyku buď neexistujú alebo majú inú 
sémantickú štruktúru. Autor na príklade vtipov z rozličných jazykov „odhaľuje“ mechanizmus fungovania pointy 
a nemožnosť (respektíve obmedzenosť) jej prekladu do iných jazykov.

Juraj Glovňa
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
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UTICAJ PROGRAMA ZA POMOĆ PRI PREVOĐENJU NA KVALITET 
PREVODA: ANALIZA PARALELNOG ENGLESKOSRPSKOG 

PREVODNOG KORPUSA1

Upo tre ba pro gra ma za po moć pri pre vo đe nju po sta la je uobi ča je na prak sa u dr žav nim in sti tu ci ja ma Evrop ske uni je 
i ino stra nim pre vo di lač kim agen ci ja ma, a nji ho va upo tre ba sve je če šća po ja va i u Sr bi ji. Iako mar ke tin ški ti mo vi 
pro iz vo đa ča ova kvih pro gra ma tvr de da nji ho va upo tre ba po ve ća va efi ka snost pre vo đe nja i kva li tet pre vo da, po-
sto ji ve o ma ma li broj stu di ja i na uč nih ra do va ko ji na uč nim me to da ma ana li zi ra ju uti caj ovih pro gra ma na kva li tet 
pre vo da, te broj i vr stu gre ša ka u pre vo di ma na sta lim uz nji ho vu upo tre bu (npr. Ku čiš, Se ljan i Kla snić 2009). U 
ovom ra du kom bi no va nom me to do lo gi jom kvan ti ta tiv nih je zič kih is tra ži va nja, kor pu sne lin gvi sti ke i de skrip tiv-
nih pre vo di lač kih stu di ja pr vo se vr ši ana li za vr ste i bro ja gre ša ka u pa ra lel nom en gle sko-srp skom pre vod nom kor-
pu su ma njeg obi ma ko ji sa dr ži pre vo de na sta le upo tre bom pro gra ma za po moć pri pre vo đe nju, a u ci lju utvr đi va-
nja op šteg kva li te ta pre vo da na sta lih na ovaj na čin. Po tom se eks pe ri men tal nom me to dom vr ši ana li za na či na ra da 
u pro gra mi ma za po moć u pre vo đe nju, ka ko bi se utvr di lo u ko joj me ri ovi pro gra mi uti ču na po ja vu pre vo di lač kih 
gre ša ka. Eks pe ri men tal ni deo is tra ži va nja oba vljen je u sa rad nji sa 30 stu de na ta di plom skih aka dem skih stu di ja 
na Od se ku za an gli sti ku Fi lo zof skog fa kul te ta u No vom Sa du ko ji su u uslo vi ma ko ji si mu li ra ju rad u pre vo di lač-
koj agen ci ji pre vo di li oda bra ne tek sto ve iz pa ra lel nog kor pu sa ko ji je ko ri šćen u pr voj fa zi is tra ži va nja. Ana li za 
pa ra lel nog kor pu sa iz pr ve fa ze is tra ži va nja i pre vo da na sta lih u eks pe ri men tal nom de lu is tra ži va nja na vo de na 
za klju čak da pro gra mi za po moć u pre vo đe nju ubr za va ju pro ces pre vo đe nja, ali da, isto vre me no, usled spe ci fič nog 
na či na ra da po ve ća va ju mo guć nost po ja ve pre vo di lač kih gre ša ka, sa iz u zet kom gre ša ka iz do me na ter mi no lo ške 
kon zi stent no sti pre vo da.

Ključ ne re či: ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje, kva li tet pre vo da, pa ra lel ni kor pus, ana li za pre vo di lač kih gre-
ša ka

1.  UVOD

U ovom ra du pred sta vlje ni su sta ti stič ki2 re zul ta ti ana li ze pre vo di lač kih gre ša ka u ma lom en gle-
sko-srp skom pa ra lel nom kor pu su teh nič kih tek sto va i pre vo di lač kih gre ša ka na sta lih pre vo đe njem istih 
tih tek sto va u eks pe ri men tal nim uslo vi ma uz upo tre bu pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe-
nje. U ra du je ana li zi ra no šest ti po va gre ša ka: lek sič ke gre ške, sin tak sič ke gre ške, stil ske gre ške, pra vo-
pi sne gre ške, po gre šan ter min, ne kon zi stent no pre ve den ter min i me ha nič ke gre ške.

1.1.  Ciljevi istraživanja

Kom pa ni je ko je pro iz vo de pro gra me za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje (npr. SDL, Star, 
Atril i Word Fast) tvr de da se pro duk tiv nost pre vo đe nja upo tre bom nji ho vih pro gra ma oset no po ve ća va, 
jer pre vo di lac ima uvid u slič ne ra ni je pre ve de ne re če ni ce i mo guć nost da pre vod ne ekvi va len te pro-
na đe pre tra ži va njem pre vod ne me mo ri je, ko ja, u su šti ni, pred sta vlja pa ra lel ni kor pus. Iste kom pa ni je 
ta ko đe na vo de i da se po tre ba za lek to ri sa njem i ko rek tu rom pre vo da oset no sma nju je. Ova tvrd nja čak 
se i na vo di kao je dan od osnov nih raz lo ga zbog ko ga bi po ten ci jal ni kup ci tre ba lo da ku pe, u tre nut ku 

1  Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 178002 
Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

2  Sta ti stič ki pri stup je oda bran jer obim ra da ne do zvo lja va de ta ljan pri kaz svih gre ša ka pro na đe nih u kor pu su, ipak za sva ku 
gru pu gre ša ka na ve den je je dan ili dva re pre zen ta tiv na pri me ra.



Aleksandar Kavgić

298

ovog pi sa nja, naj no vi ju ver zi ju pro gra ma SDL Tra dos Stu dio: SDL Tra dos Stu dio 2011.3 S dru ge stra ne, 
aka dem ska za jed ni ca na vo de ove vr ste uzi ma se ve li kom re zer vom, po seb no ima ju ći u vi du da ti na vo di 
ni su pro ve re ni ne za vi snim em pi rij skim me to da ma (So mers 2003: 42).

U ci lju ter mi no lo ške ne dvo smi sle no sti ra da va žno je da se na po me ne da se u ovom ra du pod ter-
mi nom pro gra mi za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje (Com pu ter-aided Tran sla tion Pro grams) 
mi sli na pro gra me ko ji funk ci o ni šu po prin ci pu upo re đi va nja tek sta ko je se tre nut no pre vo di sa kor pu-
som ra ni je pre ve de nih tek sto va, pri če mu se skup ra ni je pre ve de nih tek sto va na zi va pre vod na me mo ri
ja (Tran sla tion Me mory, tj. TM), dok se re če ni ca ko ja se pre vo di na zi va pre vod na je di ni ca (Tran sla tion 
Unit, tj. TU).4 

Ovaj rad, u sve tlu pret hod no na ve de nih ka rak te ri sti ka pre vo đe nja upo tre bom pro gra ma za ra ču-
nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje, imao je dva ci lja. Pr vi cilj is tra ži va nja bio je da se upo tre bom na uč ne 
me to do lo gi je pro ve re tvrd nje pro iz vo đa ča pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje da nji ho va 
upo tre ba po ve ća va efi ka snost pre vo đe nja, ter mi no lo ška kon zi stent nost i op šti kva li tet pre vo da. Dru gi 
cilj is tra ži va nja bio je da se upo tre bom eks pe ri men tal nog me to da pro ve ri da li upo tre ba pro gra ma za 
ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje za i sta omo gu ća va kva li tet no pre vo đe nje u krat kim vre men skim 
ro ko vi ma i sma nju je ili pot pu no ukla nja po tre bu za do dat nim lek to ri sa njem i ko rek tu rom. Oba ci lja for-
mu li sa na su ta ko da is tra ži va nje pre zen to va no u ovom ra du ta ko đe pru ži do pri nos is tra ži va nju uti ca ja 
ra ču nar skih teh no lo gi ja na pre vo đe nje slo ven skih je zi ka, s ob zi rom na či nje ni cu da tre nut no po sto ji sa-
mo ne ko li ko čla na ka na ovu te mu (npr. Ku čiš, Se ljan i Kla snić 2009).

2.  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U is tra ži va nju pred sta vlje nom u ovom ra du kom bi no va na je me to do lo gi ja kvan ti ta tiv nih je zič kih 
is tra ži va nja, kor pu sne lin gvi sti ke i de skrip tiv nih pre vo di lač kih stu di ja, pri če mu je sa mo is tra ži va nje 
oba vlje no u dve odvo je ne fa ze.

Pr va fa za is tra ži va nja ob u hva ta la je ana li zu vr ste i bro ja gre ša ka u pa ra lel nom en gle sko-srp skom 
pre vod nom kor pu su (10 uput sta va za upo tre bu kuć nih ure đa ja) ko ji sa dr ži pre vo de na sta le upo tre bom 
pro gra ma za po moć pri pre vo đe nju. Osnov ni is tra ži vač ki cilj u ovoj fa zi bio je utvr đi va nje op šteg kva-
li te ta pre vo da na sta lih upo tre bom pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje.

Dru ga fa za is tra ži va nja ob u hva ta la je eks pe ri men tal nu si mu la ci ju stvar nog ra da u pro gra mi ma 
za po moć u pre vo đe nju (30 stu de na ta je pre vo di lo 94 re če ni ce u ro ku od 180 mi nu ta). Cilj dru ge fa ze 
is tra ži va nja bio je da se utvr di u ko joj me ri pro gra mi za po moć pri pre vo đe nju (ne) uti ču na po ja vu pre-
vo di lač kih gre ša ka. 

U okvi ru pr ve fa za is tra ži va nja (ana li za pa ra lel nog kor pu sa) ko ri šće ni su pro gra mi Wi nA lign, za 
pa ra le li za ci ju tek sto va, CAT MA, za ano ti ra nje i ana li zu jed no je zič nih ele me na ta kor pu sa, te Er rorSpy,  
za pro na la že nje „me ha nič kih“ gre ša ka5 u pre vo du, dok su u okvi ru dru ge fa za is tra ži va nja (ana li za pre-
vo da na sta lih to kom eks pe ri men ta) ko ri šće ni sa mo pro gra mi CAT MA i Er rorSpy, za istu na me nu kao i 
u pr voj fa zi is tra ži va nja.

3 Pro mo tiv ni ma te ri jal sa zva nič nog saj ta kom pa ni je: http://www.sdl.com/nl/abo ut-us/press-ro om/news/2011/sdl-la un ches-sdl-
tra dos-stu dio-2011.asp. Re le van tan je deo pro mo tiv ne do ku men ta ci je ko ji no si pod na slov „Re vi ew on ce only“.

4  Pre vod na je di ni ca je naj če šće re če ni ca, ali ta ko đe mo že da bu de po je di nač na reč (npr. na ziv po gla vlja ili na ziv ko lo ne u ta be-
li), sin tag ma ili kla u za. Pre vod na je di ni ca se, u stva ri, naj pre ci zni je mo že de fi ni sa ti kao pre vo di vi tekst ko ji po či nje ve li kim 
slo vom, a za vr ša va tač kom, upit ni kom, uz vič ni kom, tač kom sa za pe tom, dve tač ke ili zna kom za no vi red. In ter punk cij ski 
zna ci, tj. pra vi la po ko ji ma pro gram za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje od re đu je kraj pre vod ne je di ni ce, mo gu da se 
me nja ju od stra ne ko ri sni ka – ova pra vi la se naj če šće na zi va ju pra vi li ma za seg men ta ci ju tek sta (seg men ta tion ru les).

5  Šta se tač no pod ra zu me va pod „me ha nič kim“ gre ška ma ob ja šnje no je u dru gom odelj ku ra da.
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3.  ANALIZA PARALELNOG KORPUSA: GREŠKE U TEKSTOVIMA NASTALIM  
     UPOTREBOM PROGRAMA ZA RAČUNARSKI POTPOMOGNUTO PREVOĐENJE

3.1. Osnovni podaci o korpusu

Kor pus upo tre bljen u pr voj fa zi is tra ži va nja sa sta vljen je od de set uput sta va za upo tre bu teh nič-
ke opre me i teh nič kih bro šu ra na en gle skom je zi ku i nji ho vih pre vo da na srp ski. Pri to me su oda bra ni 
tek sto vi za ko je je, ne u pot pu no sti na uč nim me to dom (kroz te le fon ske raz go vo re sa pre vo di lač kim 
agen ci ja ma i ve le pro daj nim uvo zni ci ma teh nič ke opre me), utvr đe no da su pre ve de ni upra vo uz po moć 
pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje. 

Kor pus ob u hva ta sle de ća uput stva (ra di ušte de pro sto ra na zi vi su da ti sa mo na iz vor nom je zi-
ku, tj. na en gle skom): Go re nje – Bu ilt-in Hob ECT780, Go re nje – Bu ilt-in Hood DF610E, Go re nje 
– Bu ilt-in oven – B9000E, Go re nje – Fre e stan ding Frid ge and Fre e zer RK2000P2, Si e mens Gi ga set 
C450, Si e mens Gi ga set S440, SonyEric sson K220i, SonyEric sson W580i, olympus E-330 in fo Broc hu-
re i olympus Di ca ta lo gue 20086. iako ni je dan od pro iz vo đa ča či ji su uput stva ob u hva će na kor pu som 
ne ma se di šte u ze mlji en gle skog go vor nog pod ruč ja, na osno vu op šteg tren da da sva teh nič ka do ku men-
ta ci ja za lo ka li za ci ju bu de na en gle skom, te na osno vu već po me nu tih te le fon skih raz go vo ra, mo že se 
sa pot pu nom si gur no šću tvr di ti da su svi srp ski tek sto vi na sta li pre vo đe njem od go va ra ju ćih tek sto va na 
en gle skom je zi ku. 

U ta be li 1 da ti su osnov ni sta ti stič ki po da ci o kor pu su.

Broj reči

Uputstva na engleskom jeziku 118.967
Uputstva na srpskom jeziku 92.306
UKUPNO: 211.273

Tabela 1: Osnovni statistički podaci o paralelnom prevodnom korpusu korišćenom u prvoj fazi 
istraživanja.

3.2. Metodologija: izrada korpusa

S ob zi rom na či nje ni cu da su sva uput stva ko ja su oda bra na za uklju či va nje u kor pus, ka ko ona na 
srp skom, ta ko i ona na en gle skom je zi ku, bi la do stup na is klju či vo u vi du PDF da to te ka, iz ra da kor pu sa 
oba vlje na je u dve fa ze. Pr vo su sva uput stva mo ra la da bu du kon ver to va na iz PDF za pi sa u HTML. Na-
kon to ga, u dru goj fa zi, iz vr še na je pa ra le li za ci ja tek sto va u pro gra mu Wi nA lign, a pa ra le li zo va ni kor-
pus je po tom sni mljen kao tek stu al ni fajl (Wi nA lign Ex port Fi le) ko ji sa dr ži en gle ske i srp ske pre vod ne 
je di ni ce ode lje ne za seb nim ozna ka ma. Na sli ci 1 da ta je sli ka ko ja pri ka zu je pro ces pa ra le li za ci je kor-
pu sa u pro gra mu Wi nA lign. Pa ra le li za ci ja je oba vlje na po je di nač no za sva ko od oda bra nih uput sta va, 
a po tom su svi pa ra le li zo va ni do ku men ti ob je di nje ni u kor pus. Ova kav po stu pak je bio neo p ho dan, jer 
pro gram Wi nA lign u slu ča ju ra da sa vi še do ku me na ta, za vr šni pa ra le li zo va ni tekst sor ti ra u za vi sno sti 
od vr ste i du ži ne pre vo di lač ke je di ni ce, tj. re če ni ce iz vi še raz li či tih do ku me na ta mo gu da se na đu jed ne 
do dru gih, a li ne ar ni re do sled re če ni ca u ori gi nal nom tek stu bi va na ru šen.

6  Sva uput stva na ba vlje na su pre ko zva nič nih slu žbi za teh nič ku po dr šku ili pre ko ovla šće nih ser vi sa.
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Slika 1: Paralelizacija korpusa u programu WinAlign.

3.3. Metodologija: anotaciona shema i analiza korpusa

Sle de ći ko rak u is tra ži va nju, na kon stva ra nja kor pu sa, bi lo je kri tič ko i ana li tič ko či ta nje pa ra lel-
nog kor pu sa i ano ta ci ja gre ša ka pro na đe nih to kom tog pro ce sa. Ima ju ći u vi du da su već po sto ja li pri-
me ri eks pe ri men tal nih is tra ži va nja uti ca ja pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje na kva li tet 
pre vo da (Ku čiš, Se ljan i Kla snić 2009), od lu če no je da se kao osno va i po la zna tač ka za kla si fi ka ci ju i 
ano ta ci ju gre ša ka upo tre bi kla si fi ka ci ja gre ša ka iz tih is tra ži va nja ko ja raz li ku je lek sič ke gre ške, sin tak-
sič ke i stil ske gre ške, te, ko nač no, pra vo pi sne gre ške. Ima ju ći u vi du stil sku i re gi star sku spe ci fič nost 
tek sto va u kor pu su, te ci lje ve is tra ži va nja, od lu če no je da se ova kla si fi ka ci ja gre ša ka pro ši ri sa još tri 
ti pa gre ša ka ko je su re le vant ne pri upo tre bi pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje, jer ih 
ovi pro gra mi po tvrd nja ma nji ho vih pro iz vo đa ča eli mi ni šu: po gre šan ter min, ne kon zi stent no pre ve den 
ter min i me ha nič ku gre šku.

Lek sič ke gre ške od no se se na po gre šan iz bor pre vod nog ekvi va len ta, bez ob zi ra da li je gre ška na 
ni vou de no ta tiv nog ili ko no ta tiv nog zna če nja, od no sno da li reč ili sin tag ma ozna ča va pot pu no po gre šan 
kon cept ili ozna ča va od go va ra ju ći kon cept: naj va žni je je da reč ili sin tag ma ni je pri hva tlji va u da tom 
kon tek stu. Va žno je na po me nu ti da se u ovom ra du pra vi raz li ka iz me đu lek sič ke gre ške i ter mi no lo ške 
gre ške, iako se one, za vi sno od pri stu pa, mo gu sma tra ti istim ti pom gre ške. Ter mi no lo ške gre ške, kao i 
lek sič ke gre ške, od no se se na po gre šan iz bor pre vod nog ekvi va len ta, bez ob zi ra na to da li je gre ška na 
ni vou de no ta tiv nog ili ko no ta tiv nog zna če nja, ali za raz li ku od lek sič kih gre ša ka ter mi no lo ška gre ška 
pod ra zu me va da po gre šno pre ve de na reč u da tom te mat skom dis kur su ima spe ci fič no de no ta tiv no i ko-
no ta tiv no zna če nje i da se u da tom te mat skom dis kur su po ja vlju je sa ve ćom uče sta lo šću ne go dru ge re či, 
sa iz u zet kom gra ma tič kih re či: dru gim re či ma po gre šno pre ve de na reč je deo ter mi no lo gi je da tog tek sta. 
Ova kva de fi ni ci ja ter mi na i ter mi no lo gi je naj bli ža je ono me što Ca bré na zi va lin gvi stič kom de fi ni ci jom 
ter mi no lo gi je (Ca bré 1999: 11). Ti pi čan pri mer lek sič ke gre ške je, na pri mer, srp ski pre vod „ma nje ma-
de že“ za en gle sku sin tag mu „mi nor sta ins“ u uput stvu za Go re nje DF610E ugrad ni aspi ra tor. S ob zi rom 
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na či nje ni cu da „fle ka“, što je pra vi lan srp ski pre vod en gle ske re či „stain“, ni je reč ko ja je neo p hod na za 
opis funk ci ja ugrad nog aspi ra to ra, ona ne mo že da se sma tra ter mi nom, već obič nom lek se mom. S dru ge 
stra ne, srp ski pre vod „okvir“ za en gle sku reč „fra me (per se cond)“ u bro šu ri o Olympus E-330 fo to a pa-
ra tu, mo že da se sma tra po gre šnim ter mi nom, jer je broj „sli či ca“ ili „frej mo va“ u se kun di, reč ko ja je 
usko ve za na za funk ci ju i ka rak te ri sti ke ure đa ja opi sa nog u bro šu ri. Ista op ser va ci ja mo že da se po nu di, 
na pri mer, i za srp ski pre vod „(sta klo ke ra mič ka) plo ča“ en gle skog ter mi na „hot pla te“, pri če mu je raz-
li ka u te ži ni gre ške, jer je „okvir“ pot pu no po gre šan pre vod za „fra me per se cond“, dok je „(sta klo ke ra-
mič ka) plo ča“ po gre šan ter min, ali ipak ter min ko ji je re le van tan za lek sič ko po lje ugrad nih šted nja ka. 
Pra vil ni pre vo di ter mi na „hot pla te“ su, ina če, „grej na po vr ši na“ ili „po lje za ku va nje“.

Sin tak sič ke i stil ske gre ške ob u hva ta ju po gre šne pre vo de gra ma tič kih kon struk ci ja ili stil ski ne-
pri hva tlji ve pre vo de, pri če mu se pod ter mi nom stil ska ne pri hva tlji vost mi sli na upo tre bu sti la ko ji ni je 
pri kla dan ti pu do ku men ta i cilj noj pu bli ci. Pri mer stil sko-gra ma tič ke gre ške je, re ci mo, upo tre ba lič nog 
ob li ka gla go la „tre ba ti“ u kon tek stu u ko jem je neo p hod na upo tre ba bez lič nog ob li ka. In di ka ti van pri-
mer je re če ni ca iz uput stva za Go re nje ECT780 („The in si de bot tom of the co ok wa re sho uld be slightly 
con ca ve for op ti mum he at tran sfer.“), gde je en gle ska mo dal na kon struk ci ja pre ve de na kao „tre ba da 
je“, ume sto „tre ba lo bi da je“.

Pra vo pi sne gre ške ob u hva ta ju gre ške u pi sa nju re či, upo tre bi ma log i ve li kog slo va, te gre ške u 
upo tre bi in ter punk cij skih zna ko va. Ti pi čan pri mer za ovu gru pu gre ša ka je upo tre ba ve li kog slo va u 
svim re či ma po li lek sič kih na zi va teh nič kih si ste ma, kao na pri mer u pre vo du „Olympus je raz vio si stem 
Dvo stru ke Sta bi li za ci je Sli ke.“ ko ji u ori gi na lu gla si „Olympus de ve lo ped Dual Ima ge Sta bi li sa tion 
system.“ – ovaj pri mer uzet je iz bro šu re za fo to a pa rat Olympus E-330. 

Pret po sled nja gru pa gre ša ka ob u hva će na ano ta ci o nom she mom je ste ne kon zi stent no pre vo đe nje 
ter mi na: pod ovom gre škom pod ra zu me va se upo tre ba raz li či tih re či ili sin tag mi za pre vo đe nje iste re či 
ili sin tag me iz iz vor nog tek sta. Ove gre ške su spe ci fič ne za sve ter mi no lo ški bo ga te tek sto ve, kao što su 
uput stva za odr ža va nje i upo tre bu teh ni ke, na uč ni tek sto vi i za ko no dav ni tek sto vi, a pro gra mi za ra ču-
nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje tre ba lo bi da ih sve du na ap so lut ni mi ni mum, jer ovi pro gra mi omo gu-
ća va ju mo men tal ni uvid u pret hod no pre ve de ni ma te ri jal, a ta ko đe nu de mo guć nost upo tre be pro gra ma 
za upra vlja nje ter mi no lo gi jom (ter mi no logy ma na ge ment soft wa re). Ti pi čan pri mer ne kon zi stent nog 
pre vo đe nja ter mi na mo že da se pro na đe u uput stvu za Go re nje ECT780, gde se ter min „(glass-ce ra mic) 
co ok top“ pre vo di na srp ski sa čak pet raz li či tih re či ili sin tag mi: „(sta klo ke ra mič ka) plo ča“, „(sta klo ke-
ra mič ka) po vr ši na“, „po lje za ku va nje“, „šted njak“, „plo ča šted nja ka“ i „plo ča za ku va nje“.

Po sled nju gru pu gre ša ka ana li zi ra nih u ovom ra du či ne me ha nič ke gre ške. Na ziv za ovu gru pu 
gre ša ka pre u zet je iz pro gra ma Er rorSpy ko ji se ko ri sti za ana li zu kon zi stent no sti i kva li te ta pre vo da 
na sta lih uz upo tre bu pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje. Me ha nič ke gre ške ob u hva ta ju 
raz li či te vr ste pre vi da na sta lih to kom pre vo đe nja: ne pre ve de na re če ni ca, ne pre ve den tekst iz fu sno te, 
po gre šno pre net broj (npr. ume sto bro ja 5, u pre vo du se po ja vi 8). Za raz li ku od osta lih vr sta gre ša ka 
ko je su ano ti ra ne kri tič kim či ta njem pa ra lel nog tek sta, ove gre ške su iden ti fi ko va ne auto mat ski, upo tre-
bom ra ni je po me nu tog pro gra ma Er rorSpy. Na sli ci 2 vi de se re zul ta ti ana li ze jed nog od uput sta va za 
me ha nič ke gre ške nu me rič kog ti pa.
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Slika 2: Analiza numeričkih grešaka, kao podvrste mehaničkih grešaka, u programu ErrorSpy.

3.4.  Metodologija: rezultati analize korpusa

Na kon što je oba vlje na ano ta ci ja pre vod nog pa ra lel nog kor pu sa i iden ti fi ka ci ja me ha nič kih gre-
ša ka, bi lo je mo gu će ana li zi ra ti broj i vr stu gre ša ka u sva kom od uput sta va i bro šu ra ob u hva će nih kor-
pu som, kao i u kor pu su kao ce li ni. Ovaj deo is tra ži va nja oba vljen je u pro gra mu CAT MA, u ko jem je i 
oba vlja na ano ta ci ja kor pu sa.

Kvan ti ta tiv na ana li za gre ša ka pro na đe nih u kor pu su po ka zu je da u tek sto vi ma pre ve de nim na 
srp ski uz upo tre bu pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje po sto je svi ti po vi gre ša ka ob u hva-
će ni ano ta ci o nom she mom, sa iz u zet kom stil skih gre ša ka. Op šti re zul ta ti ana li ze kor pu sa pre zen to va ni 
su u ta be li 2. Za sva ki tip gre ša ka da ta je ap so lut na fre kven ci ja, tj. uku pan broj po ja vlji va nja te gre ške u 
do ku men tu, kao i re la tiv na fre kven ci ja, tj. pro cen tu al na za stu plje nost te gre ške u za vi sno sti od ukup nog 
bro ja re či u do ku men tu. 
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Kva li tet pre vo da je pri hva tljiv, dok uče sta lost gre ša ka (u od no su na br oj re či u tek stu) osci li ra od 
0,46% do 4,56%, što zna či da je pr o seč na fre kven ci ja po ja vlji va nja gre ške 1,06%. Dru gim re či ma na 
sva kih sto re či ja vlja se ot pri li ke po jed na pre vo di lač ka gre ška iz ne ke od ana li zi ra nih gru pa gre ša ka. 
Naj o či gled ni ja raz li ka iz me đu tek sto va ob u hva će nih kor pu som je ste kva li tet pre vo da: mul ti na ci o nal-
ne kom pa ni je ko je ima ju sop stve ne lo ka li za cij ske ti mo ve (Si e mens i SonyEric sson) ima ju pri met no 
kva li tet ni je pre vo de od mul ti na ci o nal nih kom pa ni ja ko je an ga žu ju lo kal ne pre vo di o ce i/ili pre vo di lač-
ke agen ci je (Go re nje i Olympus). Ova raz li ka je po seb no uoč lji va u do me nu upra vlja nja ter mi no lo gi-
jom (ter mi no logy ma na ge ment), s ob zi rom na či nje ni cu da u srp skim pre vo di ma uput sta va za te le fo ne 
kom pa ni ja Si e mens i SonyEric sson ni je pr o na đe na ni jed na gre ška u do me nu ter mi no lo ške kon zi stent-
no sti pre vo da, dok su ta kve gre ške bi le re la tiv no če ste u uput stvi ma i br o šu ra ma kom pa ni ja Go re nje 
i Olympus. Naj ve ro vat ni ji uzrok za uoče ne raz li ke je ste upo tre ba, od no sno ne u po tre ba pr o gra ma za 
upra vlja nje ter mi no lo gi jom, jer br oj ter mi no lo ških gre ša ka na vo di na za klju čak da pre vo di o ci ko ji su 
pre vo di li uput stva i br o šu re za Go re nje i Olympus naj ve ro vat ni je ni su ko ri sti li pr o gra me za upra vlja nje 
ter mi no lo gi jom.

Ana li za pa ra lel nog kor pu sa omo gu ći la je da se utvr de pa ra me tri za eks pe ri men tal nu fa zu is tra ži-
va nja. Dru gim re či ma, utvr đe no je da oče ki va ni pr o ce nat gre ša ka u pre vo đe nju uz upo tre bu pr o gra ma za 
ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje ne bi smeo da pre ma šu je 1,06%, tj. da bi na sva kih 100 re či tre ba lo 
da se po ja vi naj vi še jed na gre ška.

4.  EKSPERIMENTALNI DEO ISTRAŽIVANJA

4.1. Metodologija eksperimenta

Eks pe ri men tal ni deo is tra ži va nja imao je za cilj da si mu li ra re al ne uslo ve ra da sa pro gra mi ma za 
ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje i da utvr di u ko joj me ri nji ho va upo tre ba uti če na fre kven ci ju po-
ja vlji va nja pre vo di lač kih gre ša ka, ta da se ta fre kven ci ja upo re di sa fre kven ci jom po ja ve gre ša ka uoče-
nom na kor pu su ana li zi ra nom u pr voj fa zi is tra ži va nja. Eks pe ri men tal ni deo is tra ži va nja oba vljen je u 
apri lu 2010. go di ne i u nje mu je uče stvo va lo 30 stu de na ta di plom skih aka dem skih stu di ja na Od se ku za 
an gli sti ku Fi lo zof skog fa kul te ta u No vom Sa du. 

U okvi ru eks pe ri men ta, stu den ti su pre vo di li 94 re če ni ce u pro gra mu MS Word 2003 uz po moć 
pro gra ma SDL Tra dos v7.1 i SDL Mul ti Term XVi. Re če ni ce su bi le stil ski i re gi star ski raz li či te, od-
no sno, či ni le su dva pot pu no raz li či ta tek sta: pro zni tekst u obi mu od 492 re či (41 re če ni ca) i teh nič ki 
tekst u obi mu od 447 re či (53 re če ni ce). Stu den ti su do bi li od go va ra ju će pre vod ne me mo ri je, a tek sto vi 
za pre vod bi li su mo di fi ko va ni ta ko da 65% re če ni ca ima pre vod ni ekvi va lent u pre vod noj me mo ri ji 
sa ste pe nom slič no sti od 70% ili vi še (od to ga su če ti ri re če ni ce bi le pot pu no iden tič ne), 25% re če ni ca 
ima lo je pre vod ni ekvi va lent u pre vod noj me mo ri ji sa ste pe nom slič no sti iz me đu 40% i 70%, dok 10% 
re če ni ca ni je ima lo pre vod ni ekvi va lent u pre vod noj me mo ri ji (tj. mo ra le su u pot pu no sti da bu du pre-
ve de ne). Stu den ti su ta ko đe do bi li ter mi no lo ške me mo ri je (tj. glo sa re) re le vant ne za iza bra ne tek sto ve.  
Tra ja nja eks pe ri men ta bi lo je ogra ni če no na 180 mi nu ta, to kom če ga se od stu de na ta tra ži lo da pre ve du 
oba tek sta, pri če mu im je bi lo re če no da pr vo pre ve du teh nič ki tekst, a on da pro zni tekst. Br zi na iz ra de 
pre vo da me re na je pre ma po da ci ma iz MS Word do ku me na ta (to tal edi ting ti me). To kom eks pe ri men ta, 
u pro gra mu MS Word 2003 bio je uklju čen pro gram za pro ve ru pra vo pi sa (Ser bian spel lchec ker), a kao 
pri mar ni ras po red na ta sta tu ri bio je oda bran ras po red za srp sko la ti nič no pi smo.

Na kon za vr šet ka eks pe ri men ta, svi pre ve de ni tek sto vi ana li zi ra ni su na isti na čin kao i pa ra lel ni 
pre vod ni kor pus iz pr ve fa ze is tra ži va nja. U pro gra mu CAT MA oba vlje na je ano ta ci ja pre vo di lač kih 
gre ša ka (opi sa na u odelj ku 2.3.), a u pro gra mu Er rorSpy oba vlje na je ana li za kva li te ta pre vo da sa tač ke 
gle di šta me ha nič kih gre ša ka (ta ko đe opi sa nih u odelj ku 2.3.). Re zul ta ti ana li ze pre vo da na sta lih u eks-
pe ri men tal noj fa zi is tra ži va nja da ti su u ta be li 3.
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4.2. Analiza rezultata eksperimenta

Op šti za klju čak ko ji se na me će na kon uvi da u fre kven ci ju gre ša ka u okvi ru pre vo da na sta lih to-
kom eks pe ri men tal ne fa ze is tra ži va nja je ste da je kva li tet pre vo da pri hva tljiv, ali da je uče sta lost gre ša-
ka (u od no su na broj re či u tek stu) oset no vi ša ne go u kor pu su pre vo da iz pr ve fa ze: 4,27% u pro znom 
tek stu i  4,19% u teh nič kom tek stu. Te broj ke su tri pu ta ve će od pro seč nog bro ja gre ša ka u pre vod nom 
kor pu su iz pr ve fa ze is tra ži va nja, pri če mu ne ke od uoče nih gre ša ka zna čaj no me nja ju zna če nje pre-
vo da. Ta ko đe je oči gled no da, su prot no tvrd nja ma pro iz vo đa ča pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to 
pre vo đe nje, lek to ri sa nje ne mo že da se iz ba ci iz pre vo di lač kog pro ce sa, ali je isto ta ko, s dru ge stra ne, 
oči to da upo tre bom pro gra ma za upra vlja nje ter mi no lo gi jom mo že da se po stig ne pot pu na ter mi no lo ška 
kon zi stent nost pre vo da (pod uslo vom da po sto ji pret hod no pri pre mljen glo sar). 

Ve o ma va žna op ser va ci ja, sa tač ke gle di šta isti ni to sti tvrd nji pro iz vo đa ča pro gra ma za ra ču nar-
ski pot po mog nu to pre vo đe nje, je ste i da su svi stu den ti us pe li da pre ve du oba tek sta u okvi ru za da tog 
vre men skog ro ka (180 mi nu ta), pri če mu je pre vo đe nje teh nič kog tek sta bi lo za tre ći nu br že. Dru gim 
re či ma, eks pe ri ment je po tvr dio da, u skla du sa tvrd nja ma pro iz vo đa ča pro gra ma, upo tre ba pro gra ma 
za po moć pri pre vo đe nju ubr za va pre vo đe nje, ali pre sve ga pre vo đe nje teh nič kih tek sto va: pro seč no  
vre me po treb no za pre vo đe nje teh nič kog tek sta bi lo je 54 mi nu ta, dok je za pre vo đe nje pro znog tek sta 
bi lo po treb no u pro se ku 96 mi nu ta. Na ovom me stu, va žno je na po me nu ti da je pro zni tekst bio čak i 
ne znat no kra ći od teh nič kog.

PROZNI 
TEKST

TEHNIČKI 
TEKST

Prosečan broj 
grešaka (po 
osobi )

Prosečan broj 
grešaka po 
rečenici 
(PROZNI 
TEKST)

Prosečan broj 
grešaka po 
rečenici 
(TEHNIČKI 
TEKST)

Leksičke 
greške

186.00 142.00 5.47 0.15 0.09

Sintaksičke i 
stilske greške

169.00 118.00 4.78 0.14 0.07

Pravopisne 
greške

206.00 231.00 7.28 0.17 0.15

Terminološke 
greške

69.00 71.00 2.33 0.06 0.04

Terminološke 
nekonzistent-
nosti

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mehaničke 
greške (Error-
Spy)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ukupan broj 
grešaka

630.00 562.00 19.87 0.51 0.35

Prosečan broj 
grešaka (po 
osobi)

21.00 18.73

Prosečan broj 
grešaka (po 
osobi) (%)

4.27 4.19

Broj reči 492 447
Broj rečenica 41 53

Tabela 3: Rezultati analize kvaliteta prevoda nastalih u eksperimentalnoj fazi istraživanja: 
pregled po vrsti grešaka sa apsolutnom i relativnom frekvencijom.
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U pre vo di ma na sta lim u okvi ru eks pe ri men tal nog de la is tra ži va nja pro na đe na je ve ći na gre ša ka 
ob u hva će nih ana li zom kva li te ta pre vo da (vi di ode ljak 2.3.), sa iz u zet kom gre ša ka u kon zi stent no sti pre-
vo đe nja ter mi na i me ha nič kih gre ša ka. Kao što se mo že vi de ti u ta be li 3, ove dve vr ste gre ša ka uop šte se 
ne ja vlja ju u kor pu su pre vo da na sta lih to kom eks pe ri men tal ne fa ze is tra ži va nja. U sve tlu tro stru ko vi še 
fre kven ci je osta lih ti po va gre ša ka u eks pe ri men tal nim pre vo di ma, ovaj re zul tat je ve o ma in di ka ti van 
jer na vo di na za klju čak da se pra vil nom upo tre bom pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje 
mo že po sti ći pot pu na ter mi no lo ška kon zi stent nost pre vo da i da se me ha nič ke gre ške mo gu u pot pu no sti 
eli mi ni sa ti. S dru ge stra ne, za klju čak u ve zi sa ter mi no lo škom kon zi stent no šću ne mo že da se is ka že sa 
ap so lut nom si gur no šću, jer obim tek sta ob u hva će nog eks pe ri men tom ne od go va ra obi mu tek sto va ko ji 
se naj če šće pre vo de uz po moć ovih pro gra ma, ko ji su uglav nom mno go du ži.

Naj ne o če ki va ni ji za klju čak do ko ga mo že da se do đe ana li zom gre ša ka u eks pe ri men tal nim pre vo di ma 
je ste, me đu tim, da upo tre ba pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje po sve mu su de ći uti če na po ve-
ća nje fre kven ci je lek sič kih i sin tak sič kih gre ša ka ili da ba rem po ve ća va mo guć nost nji ho ve po ja ve. Naj i lu stra-
tiv ni ji pri mer za ovu tvrd nju su lek sič ke gre ške po put srp skog pre vo da „...ta ko što će te uti kač na kri vi ti na go re.“ 
za en gle ski ori gi nal „...by til ting the plug dow nwards.“ Na pr vi po gled te ško je na ći ob ja šnje nje zbog če ga bi 
pre vo di lac pri lo šku od red bu u zna če nju „na do le“ pre veo pri lo škom od red bom ko ja zna či pot pu no su prot no 
(„na go re“). Me đu tim, ako se po gle da ko ri snič ki in ter fejs u ko jem se gre ška ja vlja, pri ka zan na sli ci 3, po sta je 
ja sno da gre ška naj ve ro vat ni je na sta je zbog kom bi na ci je upo tre be pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre-
vo đe nje i na sto ja nja pre vo di o ca da što br že za vr ši pre vod. Na i me, ako pre vo di lac iz pre vod ne me mo ri je do bi je 
pre vod sa vi so kim ste pe nom slič no sti, ko ji u ovom slu ča ju iz no si 89%, on mo že u žur bi la ko da pre vi di či nje ni cu 
da je raz li ka u zna če nju tre nut no ak tiv ne pre vod ne je di ni ce i one ko ja je sni mlje na u pre vod noj me mo ri ji u stva ri 
ogrom na, te mo že da po nu đe ni pre vod pri hva ti bez do dat nih iz me na, upr kos či nje ni ci da Tra dos čak i ozna ča va 
reč ko ja je raz li či ta. U ova kvim slu ča je vi ma, upo tre ba pro gra ma za upra vlja nje ter mi no lo gi jom mo žda mo že da 
pred sta vlja čak i ome ta ju ći fak tor ili fak tor ko ji ne ga tiv no uti če na kva li tet pre vo da, jer se la ko mo že de si ti da 
pre vo di lac usled po ve ća ne pa žnje ko ju po sve ću je pro ve ri ter mi no lo ške kon zi stent no sti (re či „char ger“ i „plug“ 
ko je ima ju li ni je iz nad se be na sli ci 3), pre vi di ili za bo ra vi da pro me ni reč ko ja pred sta vlja je di nu raz li ku iz me đu 
pre vo da iz pre vod ne me mo ri je i iz vor nog tek sta ko ji se tre nut no pre vo di.

Slika 3: Korisnički interfejs za prevođenje i kontekst u kojem nastaju leksičke i sintaksičke greške u prevodu.
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De talj na ana li za lek sič kih gre ša ka u eks pe ri men tal nim pre vo di ma po ka za la je da su sve na sta le 
u kon tek stu ka da u pre vod noj me mo ri ji po sto ji pre vod sa vi so kim ste pe nom slič no sti, od no sno, da ove 
gre ške na sta ju usled pre ve li kog osla nja nja na pre vod nu me mo ri ju i pro ce nat slič no sti iz vor nog tek sta sa 
pre vo dom iz pre vod ne me mo ri je (kao in di ka tor pri hva tlji vo sti pre vo da). Od go va ra ju ći pri mer iz pro znog 
tek sta je srp ski pre vod „...ni je mi ri sao...“ za gla gol iz en gle ske kla u ze „... didn’t smell of fried go ats...“, 
gde je u stva ri bi lo po treb no upo tre bi ti gla gol sa su prot nim zna če njem („smr de ti“). I u ovom slu ča ju gre-
ška je na sta la u pre vo du re če ni ce ko ja je pre u ze ta iz pre vod ne me mo ri je sa pro cen tom slič no sti od 87%.

Sin tak sič ke i stil ske gre ške, s dru ge stra ne, ne na sta ju zbog vi so ke slič no sti pre vo da ko ji do la ze iz 
pre vod ne me mo ri je, već uglav nom na sta ju zbog pre u zi ma nja ter mi no lo gi je iz elek tron skog glo sa ra (Mul-
ti Term), gde su ime nič ki ter mi ni na ve de ni u no mi na ti vu, a gla gol ski ter mi ni u in fi ni ti vu. Ti pi čan pri mer 
sin tak sič ke gre ške je srp ski pre vod „uz po moć pu njač“ za en gle sku sin tag mu „with a char ger.“ Či nje ni ca 
da je ter min „pu njač“ u no mi na ti vu, a ne u ge ni ti vu je di no se mo že ob ja sni ti po sto ja njem ovog ter mi na u 
elek tron skom glo sa ru, gde je na ve den u no mi na ti vu, pa je oda tle i pre u zet u istom pa de žu, bez sin tak sič ke 
adap ta ci je. Sli ka 3, či ja je osnov na svr ha da ilu stru je na čin na ko ji na sta ju lek sič ke gre ške, mo že da po slu ži 
kao od lič na ilu stra ci ja i za na sta nak sin tak sič kih gre ša ka usled di rekt nog pre u zi ma nja ter mi na iz elek tron-
skog glo sa ra (gor nji de sni ugao sli ke 3: ter min „pu njač“). Pa žlji vi ja ana li za sin tak sič kih gre ša ka po ka za la 
je da su one za i sta naj ve ćim de lom na sta le ili u slu ča je vi ma ka da je ter min pre u zi man iz elek tron skog glo-
sa ra ili ka da je pre vod pre u zi man iz pre vod ne me mo ri je upo tre bom funk ci je za kon kor dan ci ju. 

Pra vo pi sne gre ške u eks pe ri men tal nim pre vo di ma, sa uče sta lo šću od 7,28 gre ša ka po pre vo du, bi le 
su naj če šće gre ške. Te gre ške me đu tim, ne bi tre ba lo da se tu ma če kao od raz kla sič ne ne pi sme no sti, već 
ono ga što Pr ćić (2005) na zi va ne mar nim funk ci o nal nim sti lom. Na i me, sve gre ške iz ove gru pe či ni le su 
po gre šne tran skrip ci je stra nih ime na ili gre ške u pi sa nju re či iza zva ne ne ko ri šće njem di jak tri tič kih zna ko-
va u pi sa nju. Ti pi čan pri mer gre ške u tran skrip ci ji je, na pri mer, srp ska tran skrip ci ja „He ri“, ume sto „Ha ri“ 
za en gle sko ime „Ha rry“, ko ja je bi la ve o ma če sta u pre vo du pro znog tek sta.  Ti pi čan pri mer pra vo pi sne 
gre ške iza zva ne ne ko ri šće njem di ja kri tič kih zna ko va je, na pri mer, pre vod „uz po moc pu nja ča“, gde je 
ume sto slo va „ć“ u re či „pu njač“ upo tre blje no slo vo „c“. S ob zi rom na či nje ni cu da je u pro gra mu MS 
Word, u ko jem je oba vlja no pre vo đe nje, bi la uklju če na funk ci ja za auto mat sko is pra vlja nje ne pra vil no 
na pi sa nih re či, te s ob zi rom na či nje ni cu da je ras po red slo va na ta sta tu ri bio po de šen na srp sku la ti ni cu, 
ova kve gre ške su ve o ma iz ne na đu ju će. S dru ge stra ne, one uka zu ju na to da mla đe ge ne ra ci je srp skog dru-
štva, po sve mu su de ći, ne ma ju raz vi je nu svest o pra vil nom pi sa nju i neo p hod no sti upo tre be di ja kri tič kih 
zna ko va, što je mo žda uzro ko va no upo tre bom sa vre me nih ko mu ni ka ci o nih ure đa ja, kao što su npr. mo bil-
ni te le fo ni, ko ji tek od ne dav no ima ju po dr šku za srp sko la ti nič no i ći ri lič no pi smo.

5.  ZAKLJUČAK

Iako je is tra ži va nje pred sta vlje no u ovom ra du bi lo ve o ma ma lo po svom obi mu, ka ko u po gle du 
ve li či ne ano ti ra nog pa ra lel nog kor pu sa ko ji je bio pred met kvan ti ta tiv ne ana li ze u pr vom de lu is tra ži va-
nja, ta ko i u po gle du bro ja is pi ta ni ka i du ži ne tek sto va ob u hva će nih eks pe ri men tom, ko ji je či nio dru gu 
fa zu is tra ži va nja, sa pri lič nom si gur no šću se mo že za klju či ti da upo tre ba pro gra ma za ra ču nar ski pot po-
mog nu to pre vo đe nje ubr za va pro ces pre vo đe nja, tj. či ni ga efi ka sni jim, te da pre vo di na sta li upo tre bom 
ovih pro gra ma sa dr že re la tiv no ma li broj gre ša ka. Me đu tim, kao što po ka zu ju re zul ta ti eks pe ri men tal-
nog de la is tra ži va nja, upo tre ba pro gra ma za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje, su prot no tvrd nja ma 
nji ho vih pro iz vo đa ča, ne mo že da ga ran tu je na sta nak pre vo da ko ji ne zah te va ju do dat no lek to ri sa nje i 
ko rek tu ru, jer je broj gre ša ka u eks pe ri men tal nim pre vo di ma, ko ji ni su bi li lek to ri sa ni, bio tri put ve ći od 
pro seč nog bro ja gre ša ka u pre vo di ma iz pa ra lel nog kor pu sa ko ji su na sta li u pre vo di lač kim agen ci ja ma 
i kao ta kvi bi li lek to ri sa ni. Šta vi še, re zul ta ti eks pe ri men tal nog de la is tra ži va nja po ka zu ju da upo tre-
ba ovih pro gra ma ima pot pu no dru ga či je efek te na ve ro vat no ću po ja ve raz li či tih ti po va pre vo di lač kih 
gre ša ka: dok, s jed ne stra ne, pro gra mi za ra ču nar ski pot po mog nu to pre vo đe nje omo gu ća va ju stva ra nje 
ter mi no lo ški pot pu no kon zi stent nih pre vo da, s dru ge stra ne, ovi pro gra mi, zbog na či na na ko ji je rad u 
nji ma osmi šljen, uti ču na po ve ća nje bro ja lek sič kih i sin tak sič kih gre ša ka u slu ča je vi ma ka da u pre vod-
noj me mo ri ji po sto ji pre vod ni ekvi va lent sa re la tiv no vi so kim ste pe nom slič no sti. 
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Ima ju ći u vi du obim is tra ži va nja, za ključ ci ko ji su ov de iz ne ti mo ra ju se uze ti sa do zom re zer ve: 
u ci lju pot pu ne va lid no sti bi lo bi neo p hod no isto is tra ži va nje po no vi ti na pa ra lel nom kor pu su od ne-
ko li ko mi li o na re či, a eks pe ri men tal ni deo is tra ži va nja bi lo bi po želj no oba vi ti na uzor ku od ne ko li ko 
sto ti na pre vo di la ca ko ji bi tek sto ve ve ćeg obi ma pre vo di li to kom du žeg vre men skog pe ri o da, pri če mu 
bi ta ko đe bi lo po želj no i da se eks pe ri men tom ob u hva te raz li či ti pro gra mi za ra ču nar ski pot po mog nu to 
pre vo đe nje, a ne sa mo SDL Tra dos. 

U sve tlu sve ga re če nog, op šti za ključ ci ovog is tra ži va nja tre ba lo bi da se tu ma če po naj pre kao 
smer ni ce za da lja is tra ži va nja, a sa mo is tra ži va nje tre ba lo bi po sma tra ti kao prob no (pi lot re se arch).
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INFLUENCE OF COMPUTER-AIDED TRANSLATION PROGRAMS ON THE TRANSLATION QUALITY: 
ANALYSIS OF A PARALLEL ENGLISH-SERBIAN CORPUS

Summary

The main goal of this pilot study was to test whether the use of computer-aided translation programs produces 
the results, in terms of the quality of translation, that are advertised by their respective producers. The research 
was devised as a combination of quantitative text analysis and an experiment. The quantitative text analysis was 
conducted in the form of analyzing a parallel English-Serbian corpus consisting of ten user manuals for home 
appliances, which was annotated for translation errors (lexical errors, syntactic and stylistic errors, orthographic 
errors, mechanical errors, terminology errors and terminology inconsistencies). The results of the quantitative 
analysis, i.e. the number of errors found in the corpus, were used as a reference value for the assessment of the 
translations produced in the experimental part of the research. The experimental part of the research was devised as 
a simulation of a real-life scenario when translators are rushing to finish a translation project (94 sentences totaling 
939 words) within a very short timeframe (180 minutes). The experimental part of the research was conducted in 
April 2010 with a participation of 30 MA students who were following an MA course in translation technologies. 
The programs used in the experiment were MS Word 2003, SDL Trados Freelance v7.1 and  SDL MultiTerm 
XVi. The translations created during the experiment contained three times more errors than the texts from the 
reference parallel corpus. Additionally, most of the lexical and syntactic errors occurred due to poor adaptation 
of translation-memory matches and terminology matches. However, the translations produced in the experiment 
contained no terminology inconsistencies and no mechanical errors, which points to the conclusion that the use of 
computer-aided translation tools can eliminate terminological and mechanical errors, but, at the same time, may 
lead to an increase in the number of lexical and syntactic errors.
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5. Методика наставе

BiLJana raDić-BoJanić

ULOGA KVALITATIVNOG ISTRAŽIVANJA  
U PRIMENJENOJ LINGVISTICI1

Ovaj rad na gla ša va va žnost kva li ta tiv nog is tra ži va nja u obla sti pri me nje ne lin gvi sti ke, ko je pod ra zu me va ana li zu 
po na ša nja su bje ka ta u pri rod nom okru že nju, ali sa ak tiv nom ulo gom sa mog is tra ži va ča pu tem ko mu ni ka ci je sa 
su bjek ti ma ko ji uče stvu ju u is tra ži va nju. Kva li ta tiv no is tra ži va nje u uče nju en gle skog je zi ka pod ra zu me va do-
bi ja nje po da ta ka iz ne ko li ko per spek ti va i to uz po moć ra zno vr snih is tra ži vač kih me to da (npr. dnev nik na sta ve, 
po sma tra nje, in ter vjui, upit ni ci, itd.). Nji ho va ana li za se po tom kom bi nu je, pre pli će i na do gra đu je da bi ko nač ni 
re zul ta ti i za ključ ci is tra ži va nja bi li na sva ki na čin va lid ni i po u zda ni. Kao ilu stra ci ja po me nu tih po stu la ta, u ra du 
će se kom pa ra tiv no pri ka za ti kvan ti ta tiv ni i kva li ta tiv ni po da ci do bi je ni pu tem is tra ži va nja u ko me je uče stvo va lo 
40 stu de na ta sa Od se ka za an gli sti ku na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom Sa du. Kon kret ni je, opi su ju se kva li ta tiv ne 
i kvan ti ta tiv ne me to de pri me nje ne na is tra ži va nje ste pe na usva ja nja vo ka bu la ra en gle skog je zi ka, te se uka zu je na 
su štin sku raz li ku iz me đu te dve vr ste do bi je nih po da ta ka. 

Ključ ne re či: kva li ta tiv no is tra ži va nje, na tu ra li stič ka pa ra dig ma, is tra ži vač, me to di. 

1.  UVOD

Po zi ti vi stič ka is tra ži vač ka pa ra dig ma, ve o ma zna čaj na u obla sti pri rod nih i teh nič kih na u ka, osla-
nja se u ve li koj me ri na kvan ti fi ka ci ju re zul ta ta, a ci lje vi i re zul ta ti is tra ži va nja za vi se od pre ci zno sti u 
opi su pa ra me ta ra i nji ho vih me đu sob nih od no sa. Po zi ti vi zam je to kom 20. ve ka iz vr šio ve lik uti caj na 
oblast te o rij ske i pri me nje ne lin gvi sti ke, što se ogle da lo i u pri me ni me to da u te o rij skim i pri me nje nim 
lin gvi stič kim is tra ži va nji ma (npr. te sto vi ili upit ni ci). No, po zi ti vi stič ka pa ra dig ma do ži ve la je svo je 
kri ti ke u obla sti dru štve nih i hu ma ni stič kih na u ka, jer ne obra ća pa žnju na su bjek tiv na sta nja po je din ca 
(ko ji mo že da bu de, a če sto i je ste su bje kat u is tra ži va nju), a ljud sko po na ša nje vi di kao pa siv no i kon tro-
li sa no. Zbog ova ko de hu ma ni zo va nog pri stu pa uče sni ci u is tra ži va nju se ne vi de kao lju di sa in di vi du-
al nim ka rak te ri sti ka ma ko je ve o ma uti ču na tok i re zul ta te is tra ži va nja, ta ko da je po ja va na tu ra li stič kog 
pri stu pa bi la lo gi čan od go vor i re ak ci ja dru štve nih i hu ma ni stič kih na u ka na po zi ti vi zam. 

U ovom ra du se, sto ga, kon tra sti ra ju re zul ta ti kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne pri ro de i na taj na čin 
se po ka zu je pri klad nost i ade kvat nost kva li ti ta tiv nog is tra ži va nja u obla sti pri me nje ne lin gvi sti ke, baš 
zbog pri ro de fe no me na ko ji se is tra žu ju. Kao ilu stra ci ja, ko ri sti se jed no go di šnje is tra ži va nje ko je je 
is pi ti va lo hi po te zu da poj mov na me ta fo ra i raz u me va nje prin ci pa poj mov ne me ta fo re mo gu da po mog-
nu uče ni ci ma stra nog je zi ka pri li kom usva ja nja vo ka bu la ra. Is tra ži va nje je vr še no sa stu den ti ma pr ve 
go di ne En gle skog je zi ka i knji žev no sti na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom Sa du ko ji su bi li po de lje ni u 
eks pe ri men tal nu (N=20) i kon trol nu (N=20) gru pu. 

Raz log za oda bir kva li ta tiv nih me to da kao osnov nog na či na da se is pi ta ju hi po te ze le ži u sa mom 
ustroj stvu ljud skog poj mov nog si ste ma, ko ji sva ka ko ne mo že da se is tra ži pro stim te sti ra njem i bo do-
va njem, ni ti se nje gov raz voj i pro me ne mo gu uvi de ti sa mo spo lja šnjim po sma tra njem i me re njem. Dok 
se kvan ti ta tiv na me to do lo gi ja za sni va na hi po te za ma i oba vlja se uglav nom kroz de duk tiv no is tra ži va nje 

1  Rad je urađen u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i 
prostoru.
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na ve li kom uzor ku, a po da ci se če sto sta ti stič ki ob ra đu ju, kva li ta tiv na me to do lo gi ja pret po sta vlja ho li-
stič ki pri stup is tra ži va nju i uzi ma u ob zir ši rok spek tar fak to ra ko ji uti ču na tok i re zul ta te is tra ži va nja 
i če sto se oba vlja in duk tiv no, na ma lom uzor ku. S ob zi rom na to da je uzo rak sa či nja va lo 40 stu de na ta, 
ovo is tra ži va nje je kon stru i sa no na ta kav na čin da se do bi ju po da ci iz kva li ta tiv ne i kvan ti ta tiv ne per-
spek ti ve (te sti ra nje, in ter vjui), a pret po stav ka je da će sva ki tip po da ta ka osve tli ti dru gu stra nu pro ble ma. 

2.  NATURALISTIČKO ISTRAŽIVANJE 

Na tu ra li stič ko is tra ži va nje (eng. na tu ra li stic in qu iry) usred sre đu je se na po na ša nje lju di u pri rod-
nom okru že nju i po sma tra ka ko se oni po na ša ju u nje mu (Tul lis Owen 2008). Jed na od glav nih po stav ki 
ova kog pri stu pa je ste shva ta nje da je stvar nost vi še stru ka i dru štve no uslo vlje na, što do ne kle ospo ra va 
po zi ti vi stič ka sta no vi šta da je isti na sa mo jed na i is tra ži va či je di no tre ba da je ot kri ju (Lin coln i Gu ba 
1985: 24-32). Na tu ra li stič ka pa ra dig ma stvar nost vi di kao su bjek ti van fe no men, te is tra ži va či u okvi ru 
ove pa ra dig me is tra žu ju na či ne na ko je se ljud ska ko mu ni ka ci ja od vi ja i ka ko se zna nje unu tar te ko mu-
ni ka ci je kon stru i še i pred sta vlja. Na tu ra li stič ko is tra ži va nje se za sni va na shva ta nju da je kon tekst od 
su štin ske va žno sti u raz u me va nju ljud skog po na ša nja (što je od na ro či tog zna ča ja u do me nu so ci o lo ških 
i an tro po lo ških is tra ži va nja), kao i da is tra ži va nje ljud skog is ku stva van pri rod nog kon tek sta ni je mo gu-
će, jer pra va sli ka o slo že no sti ljud ske in ter ak ci je mo že da se do bi je sa mo u sva ko dnev nom okru že nju, 
a ne u kon tro li sa nim la bo ra to rij skim uslo vi ma (Eisner 1991: 32-33). 

Ulo ga sa mog is tra ži va ča u okvi ru ove pa ra dig me je od ve li kog zna ča ja – da bi raz u meo is tra ži-
va ne po ja ve, sam is tra ži vač mo ra da se na la zi u sre di ni ko ju is tra žu je i da ko mu ni ci ra sa lju di ma ko je 
po ku ša va da raz u me. Sa mo is tra ži va nje, sto ga, po ve zu je i pre pli će is tra ži va ča i is tra ži va ne su bjek te do 
te me re da po sta ju ne raz dvoj ni, pri če mu je pot pu no pri rod no da su bjek ti uti ču na is tra ži va če vo raz u-
me va nje ono ga što po sma tra i na na čin na ko ji se sa mi re zul ta ti is tra ži va nja tu ma če. Objek tiv no uče šće 
ni je mo gu će, jer is tra ži vač ne mo že da raz dvo ji svo ja is ku stva od ono ga što po sma tra, što na vo di na 
za klju čak da ni je dan is tra ži vač ko ji ra di pod okri ljem na tu ra li stič ke pa ra dig me ni je ne u tra lan (Eisner 
1991: 33-34).

Ana li za do bi je nih po da ta ka za sni va se na ute me lje noj te o ri ji, što is tra ži va ču omo gu ća va da svo je 
re zul ta te sta vi u ši ri kon tekst. Sa mi re zul ta ti se opi su ju i pred sta vlja ju u onom ob li ku ko ji omo gu ća va 
iz u zet no de ta ljan opis ljud skog po na ša nja, pri če mu se tu ma če nja re zul ta ta pred sta vlja ju kao is ku stva 
uče sni ka u is tra ži va nju (Eisner 1991: 35). 

3.  METODI SAKUPLJANJA PODATAKA

U okvi ru kva li ta tiv nog is tra ži va nja sa ku plja nje po da ta ka go to vo uvek uklju ču je ne ku vr stu in ter-
ak ci je li cem u li ce iz me đu is tra ži va ča i uče sni ka is tra ži va nja. Is tra ži vač je, pri tom, naj va žni ji in stru ment 
u sa ku plja nju po da ta ka, fak tor ko ji sve ele men te dr ži na oku pu. Sa mo sa ku plja nje po da ta ka mo že da 
se od vi ja po sma tra njem (is tra ži vač be le ži ono šta vi di), in ter vju i sa njem (is tra ži vač be le ži ono što mu 
uče sni ci is tra ži va nja ka žu), tra že njem od go vo ra (npr. upit nik), itd. Ovi me to di mo gu da se me đu sob no 
kom bi nu ju, kao što mo gu da se kom bi nu ju i sa ne kim kvan ti ta tiv nim me to da ma (npr. test), či me se do-
bi ja ju bo ga ti ji po da ci i ne ko li ke per spek ti ve, a sa mim tim i va lja ni ja sli ka sta nja stva ri.

3.1. Posmatranje 

Po sma tra nje (eng. ob ser va tion) je jed na od naj sta ri jih i najosnovnijih metoda istraživanja i 
zasniva se na sakupljanju utisaka o svetu koji istraživača okružuje, pri čemu istraži vač ko ri sti sop stve-
na ču la, na ro či to vi da i slu ha, da bi na sistematičan i svrsishodan način nešto saznao o pojavama koje 
ga okružuju (McKechnie 2008). U kvalitativnom istraživanju posmatranje ima za cilj opis iskustava 
učesnika u istraživanju, jer pretpostavlja da je ponašanje svrsishodno i da odražava dublje vrednosti i 
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ubeđenja (Richards 2003: 106). Ova kvo po sma tra nje od vi ja se u pri rod nom okru že nju (u slu ča ju pri-
me nje no lin gvi stič kih is tra ži va nja u pi ta nju je uči o ni ca), gde se kon takt iz me đu is tra ži va ča i uče sni ka u 
is tra ži va nju be le ži na ne ko li ko na či na: audio ili vi deo sni ma njem, ili vo đe njem dnev ni ka po sma tra nja. 
Sam pro ces na gla ša va zna če nja ko ja uče sni ci pri da ju ak tiv no sti ma i do ga đa ji ma, što is tra ži vač ka sni je 
po ku ša va da raz u me i ras tu ma či. 

Kva li ta tiv no po sma tra nje je do bar na čin is tra ži va nja i raz u me va nja pro ce sa ko ji su lon gi tu di nal ne 
pri ro de, a ve o ma de talj ni opi si do no se du blje i bo lje raz u me va nje po ja va ko je se pro u ča va ju (Ric hards 
2003: 110). Is tra ži va nje pu tem po sma tra nja naj če šće je ne na me tlji vo i ne uti če na oko li nu, te sto ga da je 
ve o ma po u zda ne in for ma ci je. Ovaj me tod je na ro či to efi ka san ka da se kom bi nu je sa dru gim me to di ma, 
kao što je in ter vju i sa nje, po go to vo za to što ne ke po ja ve, na ro či to kog ni tiv ne ili afek tiv ne pri ro de, ne 
mo gu da se uoče po sma tra njem. 

Sa mo po sma tra nje za vi si od spo sob no sti po sma tra ča (što na no vo is ti če ulo gu is tra ži va ča kao in-
stru men ta is tra ži va nja) da uoči, kon tek stu a li zu je i ras tu ma či po ja ve ko je vi di, kao i da pro tu ma či po dat-
ke ko je do bi ja. Sto ga is tra ži vač mo ra da vo di de ta ljan dnev nik u ko me će da be le ži i spo lja šnje do ga đa je 
u ko ji ma su uče stvo va li sa mi uče sni ci is tra ži va nja, nji ho ve re ak ci je i pro iz vo de, ali i sop stve ne uti ske 
i raz mi šlja nja ko ji će ka sni je bi ti sjaj na osno va za tu ma če nje ce lo kup nih re zul ta ta do bi je nih na ova kav 
na čin (Pat ton 2002: 302-304, na ro či to pri mer na stra ni 304). 

3.2. Intervju

Ti po vi kva li ta tiv nih in ter vjua (eng. in ter vi ew) mo gu da se kre ću od ne struk tu ri sa nih do ve o ma 
struk tu ri sa nih, ali svi ma im je za jed nič ko to što su otvo re nog ti pa, po što uče sni ci mo gu da od go va ra ju 
na na čin na ko ji že le i da go vo re ono li ko ko li ko že le (Schen sul 2008). In ter vjui se obič no oba vlja ju na 
me sti ma ko ja su za šti će na i nu de pri vat nost uče sni ku, što je u slu ča ju ov de pred sta vlje nog is tra ži va nja 
zna či lo da se sva ki in ter vju oba vljao u ka bi ne tu autor ke, gde su pri sut ni bi li sa mo uče snik i ona sa ma. 

Raz li ka iz me đu in ter vjua i obič nog raz go vo ra je u to me što in ter vju slu ži od re đe noj svr si ko ja ni je 
sam raz go vor (npr. da se ne što sa zna o od re đe noj te mi ili od re đe nom is ku stvu uče sni ka), a u naj ve ćem 
bro ju slu ča je va u pi ta nju je jed no sme ran di ja log, gde is tra ži vač po sta vlja pi ta nja, a is pi ta nik od go va ra na 
njih (Brink mann 2008). Na sa mom po čet ku is tra ži vač is pi ta ni ku tre ba da ob ja sni si tu a ci ju i svr hu in ter-
vjua, pri če mu bi sam is tra ži vač tre ba lo da ima pri pre mlje na pi ta nja ili be le ške o ono me o če mu že li da 
raz go va ra sa is pi ta ni kom. Te be le ške is tra ži va ča tre ba da usme ra va ju i pod se ća ju na sa dr žaj ko ji tre ba da 
se u in ter vjuu po kri je, a do bra stra na ta kvog pri stu pa je ste da on vo di in ter vju u prav cu ma nje struk tu ri-
sa ne i, sa mim tim, slo bod ni je, eks pre siv ni je i in tim ni je vi zi je te me o ko joj je reč (Ric hards 2003: 69-71). 

Po sto je tri op šta ti pa in ter vjua: (1) ne struk tu ri sa ni (eng. un struc tu red), to kom ko ga is tra ži vač po-
sta vlja pi ta nja otvo re nog ti pa da bi od uče sni ka do bio od go vo re ve za ne za nji ho vo vi đe nje da te te me, 
pri če mu su sa ma pi ta nja ve o ma uop šte na, a sam is pi ta nik svo jim go vo rom od re đu je pra vac kre ta nja 
raz go vo ra (Fir min 2008c); (2) po lu struk tu ri sa ni (eng. se mi-struc tu red), ka da is tra ži vač po sta vlja niz 
una pred for mu li sa nih, ali otvo re nih pi ta nja, što zna či da ima vi še kon tro le nad prav cem i sa dr ža jem ne go 
u si tu a ci ji ne struk tu ri sa nog in ter vjua (Ayres 2008); (3) struk tu ri sa ni (eng. struc tu red), ko ji je, u stva ri, 
po sta vlja nje re la tiv no stan dar di zo va nih pi ta nja svim uče sni ci ma u is tra ži va nju (Fir min 2008b). To kom 
ovog is tra ži va nja autor ka je sa uče sni ci ma oba vlja la po lu struk tu ri sa ne in ter vjue ko ji su bi li za sno va ni 
na pret hod no ura đe nim te sto vi ma, te su sa ma struk tu ra i niz po sta vlje nih pi ta nja bi li ogra ni če ni sa dr ža-
jem te sto va. 

3.2. Testiranje

Te sto vi pred sta vlja ju moć no sred stvo sa ku plja nja po da ta ka, ali vi še nu me rič ke ne go ver bal ne pri-
ro de (Co hen et al. 2000: 317). Na osno vu ovo ga mo že da se za klju či da su te sto vi po god ni ji in stru ment 
za sta ti stič ki pri stup is tra ži va nju, što i je ste isti na uko li ko se spro ve du sa do volj no ve li kim uzor kom. Na-
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spram to ga, te sto vi da ti ma lom uzor ku ne te že da da ju pret po stav ke o re gu lar no sti ma, već za cilj ima ju 
de talj ni je is tra ži va nje mi kro-si tu a ci je u jed nom raz re du, jed noj ge ne ra ci ji ili jed nom pla nu i pro gra mu 
(Co hen et al. 2000: 318). Ovo je, u stva ri, po ve za no sa su štin skom raz li kom iz me đu ko mer ci jal no na-
pra vlje nih te sto va, ko ji su pre spro vo đe nja te sti ra ni i va li di ra ni, i te sto va ko je pra vi is tra ži vač za svo je 
po tre be. Pri li kom kon struk ci je te sta, is tra ži vač tre ba da vo di ra ču na o ne ko li kim stav ka ma (svr ha te sti-
ra nja, tip te sta, ci lje vi te sta, sa dr žaj te sta, itd.).

Ka da se spo me ne test vo ka bu la ra, naj če šće na pa met pa da kon cept te sta kao in stru men ta za me re-
nje zna nja ili ve li či ne vo ka bu la ra da tog uče ni ka ili gru pe uče ni ka. Read (2000: 1) is ti če da je neo p hod no 
te sti ra ti zna nje vo ka bu la ra uče ni ka stra nog je zi ka po što su re či osnov ni ele men ti je zi ka ko ji, na da lje, 
slu že i za for mi ra nje re če ni ca, pa ra gra fa i ce lih tek sto va. Te sto vi su ta ko đe na čin pra će nja na pret ka uče-
ni ka u uče nju vo ka bu la ra i na čin usta no vlja va nja ade kvat no sti vo ka bu la ra ko mu ni ka tiv nim po tre ba ma. 
No, u slu ča ju ovog is tra ži va nja test ni je ko ri šćen na ta kav na čin ni ti u ta kve svr he, ne go je pr ven stve no 
slu žio kao in stru ment za is tra ži va nje. Ovo te sti ra nje bi lo je for ma tiv ne pri ro de (eng. for ma ti ve te sting): 
spro ve de no je to kom pro gra ma is tra ži va nja i na pra vlje no je da pra ti na pre dak stu de na ta to kom tog pro-
gra ma (Co hen et al. 2000: 321). 

4.  ANALIZA I TUMAČENJE PODATAKA

Po da ci (eng. da ta), bi lo u kvan ti ta tiv nom ili u kva li ta tiv nom is tra ži va nju, sku po vi su in for ma ci ja 
(bro je vi, re či, sli ke, vi deo-za pi si, audio-za pi si, itd.) ko je ana li zi ra ju is tra ži va či (ili ma ši ne) (Schre i ber 
2008). Kvan ti ta tiv na is tra ži va nja se uglav nom osla nja ju na nu me rič ke po dat ke, dok su kva li ta tiv ni po-
da ci pre te žno ne nu me rič ki. Ana li za sa mih kva li ta tiv nih po da ta ka (npr. tran skrip ta in ter vjua) od no si se 
na ana li zu sa dr ža ja (eng. con tent analysis), ko ju Ju lien (2008) de fi ni še kao in te lek tu al ni pro ces ka te go-
ri za ci je kva li ta tiv nih tek stu al nih po da ta ka u sku po ve slič nih en ti te ta, ili kon cep tu al nih ka te go ri ja, ra di 
iden ti fi ka ci je do sled nih obra za ca i od no sa iz me đu te ma ko je se ja vlja ju. Ov de se, u stva ri, ra di o ana li tič-
kom me to du ko ji svo di ve ću ko li či nu sa ku plje nih po da ta ka na ma nji broj ka te go ri ja ko je, po tom, mo gu 
da ot kri ju ši re te me i da ju uvi de u su šti nu ko ja se kri je iza po da ta ka. 

Uko li ko is tra ži vač to kom is tra ži va nja ko ri sti ne ko li ko raz li či tih me to da za do bi ja nje po da ta ka, u 
pi ta nju je is tra ži va nje kom bi no va nim me to da ma (eng. mi xed met hods re se arch), gde se pre pli ću naj bo lji 
ele men ti raz li či tih pri stu pa da bi se da to is tra ži vač ko pi ta nje va lja no i de talj no is tra ži lo (Cre swell 2008). 
Na ovaj na čin is tra ži vač sa ku plja i ana li zi ra po dat ke, in te gri še re zul ta te i do no si za ključ ke ko ri ste ći i 
kva li ta tiv ne i kvan ti ta tiv ne me to de i pri stu pe u jed noj stu di ji. Je dan od glav nih raz lo ga za ko ri šće nje 
kom bi no va nih me to da le ži u či nje ni ci da će ova kav pri stup da ti ce lo kup ni ju sli ku pro ble ma ko ji se is tra-
žu je i re zul ta ta ko ji su do bi je ni is tra ži va njem (Pat ton 2002: 248). Ta da is tra ži vač sa ku plja kva li ta tiv ne 
i kvan ti ta tiv ne po dat ke isto vre me no, te ih to kom ana li ze i tu ma če nja spa ja i pre pli će. Ova kav pri stup 
tu ma če nju da je i kvan ti ta tiv ne in for ma ci je o ve li či ni i fre kven ci ji, kao i kva li ta tiv ne in for ma ci je iz in di-
vi du al ne per spek ti ve uče sni ka i kon tek sta (Cre swell 2008). Ova kav di zajn is tra ži va nja zo ve se tri an gu-
la ci ja i de talj ni je se raz ma tra u na red nom odelj ku. 

4.1. Triangulacija 

Tri an gu la ci ja (eng. tri an gu la tion) u kva li ta tiv nom is tra ži va nju de fi ni še se kao vi še me tod ski pri-
stup u sa ku plja nju i ana li zi po da ta ka (Mat hi son 1988: 13, Pat ton 2002: 247, Rot hba u er 2008), pri če mu 
je osnov na ide ja da iz u ča va ne po ja ve mo gu mno go bo lje da se sa gle da ju ka da se ko ri sti kom bi na ci ja 
me to da. Tri an gu la ci ja se naj če šće ko ri sti u teh ni ka ma sa ku plja nja i ana li ze po da ta ka, ali se od no si i na 
raz li či te iz vo re po da ta ka. Glav ni adut ova kvog pri stu pa je ste stav da se kroz tri an gu la ci ju sma nju je pri-
stra snost i iz be ga va ju ne do sta ci do ko jih bi do šlo ko ri šće njem sa mo jed ne me to de u is tra ži va nju, te se 
ova ko re zul ta ti po tvr đu ju ili ospo ra va ju na ne ko li ko raz li či tih na či na. 
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U sklo pu kva li ta tiv nog is tra ži va nja is tra ži va či ko ri ste tri an gu la ci ju kao stra te gi ju ko ja im po ma že 
da iden ti fi ku ju, is tra že i raz u me ju raz li či te di men zi je ono ga što se pro u ča va, či me re zul ta ti do bi ja ju na 
sna zi, a tu ma če nja po sta ju bo ga ti ja i de talj ni ja (Rot hba u er 2008). Bit no je na po me nu ti da po sto je če ti ri 
glav na ti pa tri an gu la ci je (Den zin 1978: 294-307): tri an gu la ci ja me to da sa ku plja nja po da ta ka (eng. tri-
an gu la tion of met hods), tri an gu la ci ja is tra ži va ča (eng. in ve sti ga tor tri an gu la tion), tri an gu la ci ja te o ri ja 
(eng. the ory tri an gu la tion) i tri an gu la ci ja iz vo ra po da ta ka (eng. tri an gu la tion of da ta so ur ces). Pr vi tip 
tri an gu la ci je uklju ču je kom bi na ci ju me to da kao što su in ter vju, an ke te i po sma tra nje, ko je se spro vo de u 
raz li či to vre me i na raz li či tim me sti ma da bi se do bi li po da ci iz raz li či tih per spek ti va i kon tek sta. Osim 
to ga, me to de se mo gu kom bi no va ti me đu kva li ta tiv nim i kvan ti ta tiv nim pri stu pom, gde se, kao u ovom 
ra du, sta ti stič ki po da ci sta vlja ju na spram ana li ze in ter vjua da bi se do bi la ce lo kup na sli ka is tra ži vač kog 
pro ble ma. Dru gi tip tri an gu la ci je pod ra zu me va rad ne ko li ko is tra ži va ča isto vre me no na sa ku plja nju i 
ana li zi po da ta ka, dok se tre ći tip tri an gu la ci je osla nja na raz li či te te o ri je ko je is tra ži vač mo že da ko ri sti 
to kom is tra ži va nja da bi svo je re zul ta te te sti rao iz raz li či tih uglo va i per spek ti va. Po sled nji tip tri an-
gu la ci je od no si se na kom bi no va nje raz li či tih iz vo ra pri sa ku plja nju po da ta ka: is tra ži va či mo gu svo je 
po dat ke da sa ku pe iz in ter vjua, po sma tra nja uče sni ka, pi sa nih do ku me na ta, ar hiv ske gra đe, jav nih i lič-
nih do ku me na ta i fo to gra fi ja. Sva ki tip po da ta ka će da ti dru ga či je do ka ze ko ji, na da lje, pru ža ju raz li či te 
uvi de u pro ble me ko ji se pro u ča va ju. 

Na sli čan na čin, ovo is tra ži va nje osla nja se na dva raz li či ta iz vo ra po da ta ka: (1) to kom škol ske 
go di ne stu den ti su ra di li tri for ma tiv na te sta (ok to bar 2007, fe bru ar 2008, maj 2008); (2) iza sva kog te sta 
usle di li su in ter vjui u ko ji ma su uče stvo va li oda bra ni stu den ti (po 10 iz eks pe ri men tal ne i kon trol ne gru-
pe). Ova ko kon stru i sa no is tra ži va nje i po da ci iz vi še stru kih iz vo ra tre ba lo bi da da ju va lid ne i po u zda ne 
re zul ta te, što su poj mo vi o ko ji ma će vi še re či bi ti u na red nom odelj ku. 

4.2. Validnost i pouzdanost metodologije 

Poj mo vi va lid no sti (eng. va li dity) i po u zda no sti (eng. re li a bi lity) in stru me na ta i is tra ži va nja po ti-
ču iz kvan ti ta tiv nih pri stu pa, gde se po u zda nost de fi ni še kao oso bi na in stru me na ta ko je ko ri ste is tra ži va-
či pri li kom me re nja po ja va ko je pro u ča va ju, pri če mu su in stru men ti po u zda ni ako do sled no pro iz vo de 
iste re zul ta te ka da se da ju istim ili raz li či tim oso ba ma (Don moyer 2008). Va lid nost u kvan ti ta tiv nom 
is tra ži va nju mo že da bu de in ter na, tj. da in stru ment za i sta me ri ono što tre ba da me ri, i eks ter na, gde je 
u pi ta nju ve ro vat no ća da se re zul ta ti is tra ži va nja pri me ne jed na ko do bro i na ve ću po pu la ci ju ko ju pred-
sta vlja iz u ča va ni uzo rak (Don moyer 2008). 

Kva li ta tiv ni pri stu pi po u zda nost i va lid nost vi de na pot pu no dru ga či ji na čin, po čev ši od sa me 
te o rij ske po tke na ko ju se osla nja ju – sma tra ju ći da raz li či ti lju di kon stru i šu raz li či ta zna če nja istih 
do ga đa ja, kva li ta tiv ni is tra ži va či ne tre ba da te že da do bi ju do sled ne (i sto ga, po vi đe nju kvan ti ta tiv ne 
pa ra dig me, po u zda ne) po dat ke, ne go tre ba da se bi za za da tak po sta ve do ku men to va nje raz li či tih na či na 
na ko je lju di i gru pa ci je kon stru i šu stvar nost, te da po ku ša ju da do bi je ne re zul ta te sta ve u ši ri is tra ži-
vač ki kon tekst (Mat hi son 1988: 14). Osim to ga, kvan ti ta tiv no vi đe nje va lid no sti mo ra da se re de fi ni še 
zbog po stav ki kva li ta tiv nog is tra ži va nja, gde, na pri mer, sam is tra ži vač mo že da bu de in stru ment (ka ko 
iz me ri ti va lid nost is tra ži va ča?), ili gde stu di je slu ča ja mo gu da bu du od ve li kog zna ča ja (ka ko iz me ri ti 
va lid nost jed nog is pi ta ni ka?). 

Po u zda nost kva li ta tiv nih me to da is tra ži va nja i po da ta ka do bi je nih ana li zom ma te ri ja la mno go 
bo lje mo že da se opi še poj mo vi ma kao što su do sled nost i po tvr di vost, či ji su in di ka to ri naj če šće me to-
do lo ška ko he ren ci ja (pri klad no i de talj no sa ku plja nje, ana li za i tu ma če nje po da ta ka), ose tlji vost is tra-
ži va ča (ne pre sta no pro ve ra va nje re zul ta ta i ana li za kod uče sni ka u is tra ži va nju) i re vi zi je is tra ži va nja 
(ja san opis svih pro ce du ra i osta lih ele me na ta ko ji se od no se na is tra ži vač ki pro je kat) (Mil ler 2008a). 
Na sli čan na čin, va lid nost kva li ta tiv nog is tra ži va nja se mo žda bo lje utvr đu je od slu ča ja do slu ča ja, na 
in di vi du al noj osno vi, ne go kroz pri me nu ši ro ko pri me nji vih stan dar da i kri te ri ju ma (Mil ler 2008b). Ta-
ko Lin coln i Gu ba (1985: 294-300) na vo de da na spram kvan ti ta tiv nih poj mo va va lid no sti, po u zda no sti, 
objek tiv no sti i uop šti vo sti sto je kva li ta tiv ne ide je ve ro do stoj no sti, kre di bi li te ta, auten tič no sti, pre no si-
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vo sti i ve ro vat no će. To, u stva ri, zna či da to kom is tra ži va nja sa mi is tra ži va či mo gu da po ve ća ju ve ro-
do stoj nost, kre di bi li tet i auten tič nost ko ri ste ći stra te gi je stal ne ve ri fi ka ci je re zul ta ta, raz mi šlja nja o to ku 
is tra ži va nja i re vi zi je is tra ži va nja. Ko he rent nim i tran spa rent nim pro ce du ra ma is tra ži va nja po ve ća va se 
va lid nost, re zul ta ti po sta ju ja sni, a na uč ni za ključ ci ube dlji vi (Mil ler 2008b). 

5.  ISTRAŽIVANJE: REZULTATI, ANALIZA, DISKUSIJA 

Za rad ilu stro va nja prin ci pa, po stu la ta i me to da opi sa nih u ra du, u ovom odelj ku će se kom pa ra-
tiv no pri ka za ti re zul ta ti dva me to do lo ška pri stu pa, kvan ti ta tiv nog i kva li ta tiv nog, ko ji su su se ko ri sti li 
pri li kom is pi ti va nja hi po te ze da poj mov na me ta fo ra i raz u me va nje prin ci pa poj mov ne me ta fo re mo gu 
da po mog nu uče ni ci ma stra nog je zi ka pri li kom usva ja nja vo ka bu la ra. S ob zi rom na pri ro du ljud skog 
poj mov nog si ste ma i pred met ko ji se is tra žu je, pra va sa zna nja o uspe hu ili od su stvu uspe ha u pri me ni 
ove me to de ni su mo gla da se do bi ju is klju či vo sta ti stič kim po da ci ma. Na i me, iako kvan ti ta tiv ni po da ci 
o na pret ku stu de na ta to kom dva se me stra na sta ve go vo re u pri log to me da je eks pe ri men tal na gru pa ne-
sum nji vo na pre do va la u od no su na kon trol nu, oni ne pru ža ju uvid u to ko ji su uzro ci, pri ro da i kva li tet 
na pret ka, te je sto ga neo p hod no ovu si tu a ci ju sa gle da ti i iz dru ge per spek ti ve. 

Uko li ko se su mi ra ju re zul ta ti kvan ti ta tiv nog aspek ta is tra ži va nja, mo že se za klju či ti da je eks pe ri-
men tal na gru pa ne sum nji vo na pre do va la to kom go di nu da na na sta ve. Pro cen tu al no iz ra že no, na pr vom 
te stu kon trol na i eks pe ri men tal na gru pa ima le su pod jed na ke re zul ta te, na dru gom te stu eks pe ri men tal na 
gru pa je za 11,54% bi la bo lja od kon trol ne, a na tre ćem te stu za 14,36% (v. Ta be lu 1.). 

Test eksperimentalna grupa kontrolna grupa razlika u korist 
eksperimentalne grupe

1 72,05% 72,35% -0,3%
2 81,85% 70,31% 11,54%
3 87,53% 73,17% 14,36%

Tabela 1. Rezultati eksperimentalne i kontrolne grupe na sva tri testa

Ovi re zul ta ti uka zu ju da su raz li ke iz me đu eks pe ri men tal ne i kon trol ne gru pe u uspe šno sti raz-
u me va nja me ta fo rič kog vo ka bu la ra sve ve će. Ta ko na sa mom po čet ku obe gru pe ima ju go to vo jed nak 
uspeh na te stu, što go vo ri u pri log to me da je is pi ti va ni uzo rak stu de na ta na po čet ku is tra ži va nja jed na-
kog zna nja i spo sob no sti. Dru gim re či ma, ini ci jal na ujed na če nost i ho mo ge nost uzor ka su pri sut ne, što 
osi gu ra va ka sni ju va lid nost re zul ta ta. Na kon jed nog se me stra na sta ve raz li ka u ko rist eks pe ri men tal ne 
gru pe je pri met na, dok su re zul ta ti kon trol ne gru pe go to vo jed na ki ini ci jal nim re zul ta ti ma. Na kra ju 
škol ske go di ne, ka da se odr ža lo za vr šno te sti ra nje, eks pe ri men tal na gru pa je opet po ka za la bo lje re zul ta-
te od kon trol ne, ma da se iz ve sni na pre dak pri me ću je i kod kon trol ne gru pe. Iako ovi re zul ta ti po tvr đu ju 
pot pu no lo gič nu pret po stav ku da će uče ni ci na pre do va ti u iz ve snoj obla sti uko li ko do bi ju ja sne, struk tu-
ri sa ne i re la tiv no du go roč ne in struk ci je, te ško je za klju či ti bi lo šta dru go na osno vu iz ne se nih re zul ta ta. 
Baš iz tog raz lo ga po treb no je si tu a ci ju osve tli ti iz dru ge per spek ti ve i sa ku pi ti dru gu vr stu po da ta ka 
ko ja bi raz ja sni la i kon tek stu a li zo va la na pre dak eks pe ri men tal ne gru pe, što se mo že po sti ći ko ri šće njem 
kva li ta tiv nih me to da is tra ži va nja.

U ovom slu ča ju kva li ta tiv ni in ter vjui, ko ji su ra đe ni sa stu den ti ma iz obe gru pe ne po sred no po sle 
sva kog te sti ra nja, ana li zi ra ni su sa ci ljem da se usta no vi pra va pri ro da na pret ka eks pe ri men tal ne gru pe. 
Naj u oč lji vi ji aspe kat pro me ne ko ji je uočen u tri gru pe in ter vjua je su stra te gi je za raz u me va nje me ta fo-
rič kog vo ka bu la ra, ka ko nji hov op seg, ta ko i raz li ke i upo tre bi. Pre gle dan pri kaz stra te gi ja (v. Ta be lu 2) 
da je uvid u to ko je stra te gi je stu den ti ko ri ste ka da na i đu na reč sa me ta fo rič kim zna če njem. Osim to ga, 
vi di se i ka ko se re per to ar stra te gi ja me nja kod eks pe ri men tal ne gru pe u od no su na kon trol nu, kao i ko je 
stra te gi je vre me nom po sta ju auto ma ti zo va ne u eks pe ri men tal noj gru pi.   
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strategija
prvi intervju drugi intervju treći intervju

eksp. grupa kontrolna 
grupa eksp. grupa kontrolna 

grupa eksp. grupa kontrolna 
grupa

grupisanje ()2 ()  ()
stavljanje novih reči 
u kontekst () ()

upotreba mentalnih 
slika 3   

upotreba fizičke 
reakcije ili osećanja  

rekombinovanje () ()
deduktivno 
rezonovanje      

analiza izraza    

kontrastivna analiza   

prevođenje      

upotreba jezičkih 
signala      

upotreba drugih 
signala      

Tabela 2. Pregled korišćenih strategija kod obe grupe po fazama istraživanja

Ono što se u Ta be li 2. ne vi di je su štin ski na pre dak eks pe ri men tal ne gru pe ko ji se sa sto ji u to me 
da su men tal ne sli ke tih stu de na ta mno go bo ga ti je de ta lji ma i raz ra đe ni je, da su oni znat no sa mo stal ni ji 
i re či ti ji u opi si va nju na či na ko ri šće nja stra te gi je de duk tiv nog re zo no va nja i da ko ri ste vi še raz li či tih 
stra te gi ja kao po la znu osno vu za de duk tiv no re zo no va nje, da tek stu pri la ze ho li stič ki, po sma tra ju ći na 
ko je na či ne se me ta fo ra u tek stu re a li zu je, te da pri li kom ko ri šće nja stra te gi je va nje zič kih sig na la svo je 
opi se pro ši ru ju i na do gra đu ju raz li či tim vr sta ma zna nja iz mno gih ne srod nih obla sti, a uz to če sto ko ri ste 
i lič no ži vot no is ku stvo, či me me ta fo rič kim iz ra zi ma da ju lič ni pe čat. 

6.  ZAKLJUČAK

Dok kvan ti ta tiv ni re zul ta ti uka zu ju na či nje ni cu da is pi ti va ni uzo rak stu de na ta sve vi še gu bi na 
ho mo ge no sti, jer su raz li ke iz me đu eks pe ri men tal ne i kon trol ne gru pe u uspe šno sti raz u me va nja me ta-
fo rič kog vo ka bu la ra sve ve će, kva li ta tiv ni po da ci, ko ji se ne osla nja ju na sta ti stič ku ob ra du, ne go na de-
talj ne, bo ga te opi se raz mi šlja nja uče sni ka u is tra ži va nju, ot kri va ju pri ro du i kva li tet uoče nog na pret ka. 
Sa me to do lo ške tač ke mo že se za klju či ti da, upr kos zna čaj nim raz li ka ma iz me đu kvan ti ta tiv ne i kva li-
ta tiv ne pa ra dig me, nji ho vo kom bi no va nje mo že sa mo da do pri ne se tu ma če nju na uč nih po da ta ka, po što 
is tra žu ju pro ble ma ti ku iz dve raz li či te per spek ti ve. 

Shod no to me, re zul ta ti pred sta vlje ni u ovom ra du osla nja ju se na po me nu te dve me to do lo gi je, 
či ja in ter ak ci ja da je kom plet nu sli ku o na pret ku eks pe ri men tal ne gru pe u po gle du raz u me va nja me ta-
fo rič kog vo ka bu la ra. S jed ne stra ne, po šlo se od hi po te za da će eks pe ri men tal na gru pa ostva ri ti bo lje 
re zul ta te od kon trol ne na dru gom i tre ćem te stu, da će im se po ve ća ti spo sob nost ko ri šće nja stra te gi ja 
za raz u me va nje me ta fo rič kog vo ka bu la ra i da će im se po ve ća ti re per to ar stra te gi ja. S dru ge stra ne, da-

2 Strategija korišćena ne samostalno, nego zbog formulacije zadatka ili zbog pitanja autorke.
3 Strategija korišćena samostalno.
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te hi po te ze te sti ra ne su na uzor ku ko ji je do zvo lja vao i fo ku si ran pri stup kroz in ter vjue sa stu den ti ma, 
što je omo gu ći lo da se na pre dak utvr di ne sa mo kvan ti ta tiv no, ne go i kva li ta tiv no. Na taj na čin do ka-
zan je uspeh na kvan ti ta tiv nom ni vou u vi du stal nog ra sta re zul ta ta eks pe ri men tal ne gru pe u od no su na 
kon trol nu, ali je i osve tlje na kva li ta tiv na pri ro da pro me na u raz mi šlja nju i raz u me va nju kod stu de na ta 
eks pe ri men tal ne gru pe, či me su re zul ta ti po sta li kom ple men tar ni, jer po dr ža va ju jed ni dru ge i dvo stru ko 
po tvr đu ju va lid nost is tra ži va nja. Da kle, oba ti pa po da ta ka po ka zu ju na pre dak kod eks pe ri men tal ne gru-
pe, ali sa mo kva li ta tiv ni po da ci uka zu ju na pri ro du uoče nog na pret ka, što mo gu da bu du ja sne smer ni ce 
ko je će uti ca ti na po bolj ša nje kva li te ta na sta ve vo ka bu la ra. 
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Biljana Radić-Bojanić 

ROLE OF QUALITATIVE RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS

Summary

In the field of applied linguistics real knowledge about the nature of progress in foreign language learning can of-
ten not be acquired just through statistical data. The reason for this lies in the way human mind works because that 
cannot be investigated by mere testing and numerical data, nor can its development and progress be seen through 
external observation which does not include the investigator’s participation. This paper emphasizes the importance 
of qualitative research in the field of applied linguistics, which implies the analysis of the behaviour of informants 
in their natural setting, where the investigator has an active role and communicates with the informants who are 
being observed. Qualitative research in English language teaching implies data collection from several different 
perspectives and the use of a variety of research methods (e.g. journal, observation, interviews, questionnaires, 
etc.). The analysis of the data acquired with these different methods is then combined and scaffolded in order to 
achieve the validity and reliability of the final results and reserach conclusions. In order to illustrate and elaborate 
the postulates, principles and methods presented in the paper, the author will present a comparative analysis of 
quantitative and qualitative data acquired in research with 40 students from the English Department at the Faculty 
of Philosophy in Novi Sad. More precisely, the paper describes how quantitative and qualitative research methods 
are applied in the investigation of metaphorical vocabulary acquisition and comprehension and what the essential 
differences are between these two types of data. 

Biljana Radić-Bojanić
          Univerzitet u Novom Sadu,  Filozofski fakultet, Srbija

                  radic.bojanic@gmail.com

mailto:radic.bojanic@gmail.com




319

Мирјана аДаМоВић

ФРАзеОлОшке ЈеДиНице у НАСтАВи РуСкОГ ЈезикА  
кАО СтРАНОГ у СРПСкОЈ ГОВОРНОЈ СРеДиНи

Од нос је зи ка и кул ту ре је ви ше а спе кат ски и раз ли чи ти аспек ти уза јам ног ути ца ја ова два пој ма пред мет 
су ис тра жи ва ња ет но лин гви сти ке, се ми о ти ке, лин гви стич ке се ман ти ке, пси хо лин гви сти ке, те о ри је ко му-
ни ка ци је. Је зик чу ва не про це њи ве кул тур не вред но сти и пре но си их с ге не ра ци је на ге не ра ци ју. Обра ћа ње 
сфе ри фра зе о ло ги је пру жа мо гућ ност за раз ма тра ње фра зе о ло шких је ди ни ца са лин гви стич ког аспек та, 
али исто та ко и са кул ту ро ло шког аспек та, бу ду ћи да као са мо стал не је ди ни це фра зе о ло ги зми од ра жа ва ју 
тра ди ци ју, ве ро ва ња, си стем вред но сти, спе ци фич но сти ме на тли те та јед ног на ро да. Због ова кве сло је ви-
то сти по ста вља се пи та ње ка да и ка ко по че ти са об ра дом фра зе о ло шких је ди ни ца у на став ном про це су.

Кључ не ре чи: фра зе о ло шке је ди ни це, се ман ти за ци ја, РКИ.

Пред мет на шег ис тра жи ва ња су мо гућ но сти пре зен та ци је и се ман ти за ци је фра зе о ло шких 
је ди ни ца у про це су на ста ве ру ског је зи ка као стра ног у срп ској сре ди ни.

Обје кат ис тра жи ва ња су фра зе о ло шке је ди ни це ру ског је зи ка.
Циљ на шег ра да је от кри ти ко је се мо гућ но сти се ман ти за ци је лек си ке уоп ште (уну тар је-

зич ка – по мо ћу си но ни ма, ан то ни ма, об ја шње ња и ко мен та ра на стра ном је зи ку, кон тек ста, опи-
си ва ња и ту ма че ња зна че ња, лек сич ких опо зи ци ја; ме ђу је зич ка-пре вод на и ван је зич ка) мо гу при-
ме ни ти ка да је реч о пре зен та ци ји, от кри ва њу зна че ња, а ка сни је и ауто ма ти за ци ји фра зе о ло шких 
је ди ни ца у на став ном про це су.

По ста вље ни циљ под ра зу ме ва ре ша ва ње сле де ћих за да та ка:
─ Еви ден ти ра ње по те шко ћа ко је мо гу да на ста ну при ли ком об ра де фра зе о ло шких је ди ни ца 

на ча су.
─ Ода бир и опис по сту па ка лек сич ке сeмaнтизације ко ји би у нај ве ћој ме ри од го ва ра ли 

пре зен та ци ји ова квог лек сич ког ма те ри ја ла на ча су ру ског је зи ка као стра ног у срп ској го вор ној 
сре ди ни.

─ Из два ја ње и пре по ру ка за при ме ну ве жби ко је би омо гу ћи ле утвр ђи ва ње и по на вља ње 
об ра ђе ног фра зе о ло шког ма те ри ја ла, а све у скла ду са ци љем ко ји је на став ник по ста вио при ли-
ком об ра де истог.

Тре ба ис та ћи чи ње ни цу да се се ман ти за ци ја фра зе о ло шке је ди ни це мо ра од ви ја ти у скла ду 
са по ста вље ним ци љем – раз у ме ти фра зе о ло ги зам при ли ком чи та ња, пре по зна ти га у ту ђем го во-
ру, упо тре би ти га у ис ка зу или све ово за јед но.

Фра зе о ло ги зми као за ни мљи ва лек си ко ло шка те ма мо гу се ана ли зи ра ти са раз ли чи тих 
аспе ка та. У на шем ра ду по ку ша ће мо да их ана ли зи ра мо са ме то дич ког аспек та раз ма тра њем мо-
гућ но сти се ман ти за ци је фра зе о ло ги за ма у на ста ви стра ног је зи ка, у на шем слу ча ју ће би ти ре чи 
о на ста ви ру ског је зи ка у срп ској го вор ној сре ди ни.

1.  чАС СтРАНОГ ЈезикА и уСВАЈАње ФРАзеОлОшкОГ МАтеРиЈАлА

Пре да вач (на став ник у шко ли, про фе сор на фа кул те ту) уче ни ци ма тре ба да ука же не са мо 
на функ ци о нал ност је зи ка ко ји уче, већ и на ле по ту, мудрoст, бо гат ство је зи ка ко ји се, из ме ђу 
оста лог, на ла зе и у фра зе о ло шким је ди ни ца ма. Без по зна ва ња стил ско-из ра жај них сред ста ва не 
мо же се го во ри ти о вла да њу је зи ком у пра вом сми слу те ре чи. У на ста ви ру ског као стра ног до ста 
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па жње се по све ћу је из у ча ва њу лек сич ког бо гат ства је зи ка. Ме ђу тим, фра зе о ло шки ни во као да је 
по ма ло и за по ста вљен. Је дан од раз ло га је и не до вољ но раз ра ђен про блем се ман ти за ци је. Осим 
то га, не ма ни је дин стве ног ми шље ња о то ме на ко јој ета пи уче ња је зи ка уоп ште по че ти са из у ча-
ва њем фра зе о ло шких је ди ни ца (ФЈ). У по чет ној фа зи из у ча ва ња стра ног је зи ка циљ је овла да ва-
ње бит ним еле мен ти ма нео п ход ним за уво ђе ње у сло же ни је је зич ке струк ту ре и од но се. Да ље, у 
сле де ћим фа за ма са вла да ва ња је зи ка, си ту а ци ја се ме ња. И да ље је за да так са вла да ва ње је зи ка, 
али су са да бит не и тек сту ал не са др жи не на ко ји ма ће се из гра ђи ва ти не са мо је зич ко зна ње већ 
и од нос пре ма кул ту ри, исто ри ји и дру гим ре а ли ја ма на ро да чи ји се је зик из у ча ва. За да так је ус-
по ста ви ти ре ла ци је на ци о нал ног пре ма стра ном. И на овом ни воу се ја вља ју про бле ми, а на ћи 
оп ти мал но ре ше ње ни је ни лак, ни брз по сао (јо Вић 1981: 21–22). Сред ња и ви ша ета па усва ја ња 
је зи ка је сте пе ри од ка да је зик пре ста је да бу де са мо сред ство за ре а ли за ци ју прак тич них ци ље ва. 
Код уче ни ка на ви шим ни во и ма уче ња је зи ка ја вља се по тре ба и да чу ју, осе те ме ло дич ност је зи-
ка, склад, хар мо ни ју (обу хо Ва 2011: 531). У сво јој књи зи по све ће ној се ман тич кој струк ту ри ФЈ 
са вре ме ног ру ског је зи ка Ме ле ро вич (2008: 155) из но си пре то став ку да се фра зе о ло ги јом овла да-
ва и да она ула зи у ак тив ни реч ник, код из вор них го вор ни ка, у ста ри јем школ ском уз ра сту. Аутор-
ка по ла зи од то га да се у де чи јем го во ру нај че шће сре ћу слу ча је ви не све сног ме ша ња бу квал ног 
и пре не се ног зна че ња ФЈ. Као ти пи чан при мер Ме ле ро вич на во ди ФЈ па лец в рот не кла ди: ─ 
Ты чья? ─ сп ро сила у  Кати  какая-то  ба бушка. ─ Я своя. ─ Ну и де тки ны нче п ошли, ─ у ди ви лась 
 ба бушка. ─ А с кем ты  сюда  пришла? ─  С  золотым  кр енделем.  ─ Те бе палец в рот н е клади!  ─ А 
зачем мне в аш пале ц,  бабушка?  ─  у дивил ась Ка тя  ( МелероВич 1997: 487).

2.  тешкОЋе ПРиликОМ ОбРАДе ФЈ

Пре зен та ци ји и усва ја њу ФЈ пре да вач тре ба да при сту пи та ко да узме у об зир оне те шко ће 
ко је обич но на ста ју при ли ком овла да ва ња ФЈ. Ме ђу њи ма би смо на ро чи то из дво ји ли сле де ће:

Те шко ћу при ли ком усва ја ња ФЈ мо гу да иза зо ву ре чи-ком по нен те ко је су иза шле из упо тре-
бе, а на ла зе се у окви ру да те ФЈ. Као при мер на во ди мо сле де ће: би ть ба клу ши, где реч ба клу ши 
уче ни ку/сту ден ту мо же да пра ви про бле ме. Ме ђу тим, срп ском уче ни ку/сту ден ту не ће пра ви ти 
по те шко ће ФЈ: (бе ре чь) как зе ни цу ока, исти на ус та ми мла ден ца гла го лет, где лек се ме око, уста, 
зе ни ца иако су у ру ском је зи ку за ста ре ле (у Опи сном реч ни ку ру ског је зи ка у ре дак ци ји Д.Н. Уша-
ко ва1 по ред ових ре чи сто ји да су цр кве но сло вен ског по ре кла, књи жев не, по ет ске, за ста ре ле) у 
срп ском је зи ку су у ак тив ној упо тре би.

Ве ли ке по те шко ће мо гу да иза зо ву ФЈ ко је има ју огра ни че ну се ман тич ку спо ји вост. Као 
при мер на во ди мо сле де ће: во всю ива нов скую, во все гор ло, во все гла за. Сту дент/уче ник мо же да 
по гле да сaмо зна че ње, на при мер, ФЈ во всю ива нов скую ─ из све сн аге, ј ако гл асно, а да при том 
с асвим з аб ор ави гл аг оле к оји к ада се уп отр ебе са овом ФЈ упр аво и д об иј ају ек спр еси вно зн ач-
ење. Оби чно су то гл аг оли кр ич ать, п еть, ор ать.

Те шко ће мо же да иза зо ве и не у сво је на или по гре шно усво је на гра ма тич ка ка рак те ри сти ка 
ком по нен ти ФЈ. Ту се мо же ра ди ти о гла гол ској или име нич кој ком по нен ти.

Код гла го ла мо же до ћи до про ме не ка те го ри ја ли ца, вре ме на или ви да.

Примери: не надо повесить нос ─ уместо ─ не надо вешать нос;
рождаться в рубашке ─ уместо ─ родиться в рубашке.

Код именица може да дође до погрешне употребе рода, броја и падежа.

Примери: приходить на голову ─ уместо ─ приходить в голову;
держать уши остро ─ уместо ─ держать ухо остро.

1 http://ushakovdictionary.ru/
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Ве ли ки број гре ша ка у упо тре би ФЈ мо же да на ста не и услед ин тер фе рен ци је са ма тер њим 
је зи ком.

Као при мер на во ди мо ФЈ ру кой по да ть. У уџ бе ни ку Ру ски је зик за III раз ред усме ре ног 
обра зо ва ња2 као екви ва лент овог фра зе о ло ги зма се на во ди срп ски на до хват ру ке . Из ра зи ни су 
екви ва лен ти, јер се упо тре бља ва ју у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, ма да им је оп ште зна че ње `сасвим 
близу` исто. Срп ски из раз на до хват ру ке  ни је до кра ја фра зе о ло ги зи ран, ње го ва при мар на ме та-
фо рич ност огра ни ча ва ње го ву упо тре бу (са свим бли зу да се ру ком мо же до хва ти ти). Ру ски из раз 
се упо тре бља ва у ши рем про стор ном (ге о граф ском) и вре мен ском зна че њу. 

Гре шка мо же да на ста не и ако се про ме ни ре до след ком по нен ти ФЈ.
Као при ме ре на во ди мо: „ни пе ра, ни пу ха”; уме сто „ни пу ха, ни пе ра”; „ни ме, ни бе”; уме сто пра-
вил ног „ни бе, ни ме”; „ни се, ни то”, уме сто „ни то, ни се”.

Мо же да до ђе и до ме ша ња две или ви ше ФЈ.

Пример: со дня на день ─ Со дня на день он делал одну и ту же работу. Уместо: изо 
дня в день.

И, на рав но, ка ко су емо ци о нал ност и екс пре сив ност нај ва жни ја ка рак те ри сти ка ФЈ и о то-
ме тре ба во ди ти ра чу на. У ко јој си ту а ци ји, у ком кон тек сту се фра зе о ло ги зам мо же упо тре би ти и 
ка кво је ње го во гло бал но зна че ње.

Све ове по те шко ће пре да вач тре ба да узме у об зир пре не го што се од лу чи за не ки по сту-
пак се ман ти за ци је ФЈ, и да поч не да их уво ди и пре зен ту је уче ни ци ма на ча су. Бу ду ћи да фра зе-
о ло ги ја под ра зу ме ва ви ши ни во вла да ња је зи ком из тог раз ло га ни је ни јед но став на за уче ни ка/
сту ден та. Не са мо да ре чи-ком по нен те у ФЈ че сто до би ја ју са свим но во зна че ње од оно га на ко је 
су уче ни ци на ви кли ка да би има ли изо ло ва ну реч ис пред се бе, што зах те ва да се ФЈ за пам ти у 
це ли ни, да се тач но зна ју све са став не ком по нен те, зна че ње це ло куп не ФЈ. Али че сто ни то ни је 
до вољ но. Тре ба зна ти и си ту а ци ју у ко јој се да та ФЈ мо же упо тре би ти, схва ти ти оно пре не се но 
зна че ње ко је је у ње ној осно ви , ко је све ни јан се оно мо же да има. Да би уче ник све ово мо гао да 
усво ји, пре да вач мо ра озбиљ но да при сту пи из бо ру на чи на и по сту па ка по мо ћу ко јих ће об ја сни-
ти зна че ње ФЈ.

3.  ОДАбиР и ОПиС ПОСтуПАкА лекСичке СеМАНтизАциЈе

Раз ли чи те ме то ди ке на ста ве стра них је зи ка да ју пре глед ви ше по сту па ка се ман ти за ци је 
лек си ке. Се ман ти за ци ја мо же би ти уну тар је зич ка (бес пре вод на), ме ђу је зич ка (пре вод на) и ван је-
зич ка (ра и че Вић 2006: 96).

Ван је зич ка се ман ти за ци ја лек си ке мо же се оства ри ти у на став ној прак си ко ри шће њем при-
род ног ам би јен та или очи глед них на став них сред ста ва. У уџ бе ни ци ма се мо же оства ри ти илу-
стра ци ја ма и цр те жи ма. Ова ква је се ман ти за ци ја, на рав но, огра ни че на гра фич ким мо гућ но сти ма 
(Ма ро је Вић 1987: 6).

Дво је зич ном (пре вод ном) се ман ти за ци јом лек си ке утвр ђу је се од нос лек сич ко-се ман тич-
ких је ди ни ца стра ног је зи ка пре ма ње ним срп ским екви ва лен ти ма. Се ман ти за ци ја по мо ћу пре-
вод них екви ва ле на та до пу њу је се кон тек сту ал ном се ман ти за ци јом (до во ђе њем лек сич ке је ди ни-
це у кон текст ко ји нај бо ље по ка зу је ње ну се ман тич ку вред ност), чи ме се пре ва зи ла зи ди стинк ци-
ја из ме ђу уну тар је зич ке и ме ђу је зич ке се ман ти за ци је (Ма ро је Вић 1987: 7).

Ти по ло шка и ге нет ска срод ност ру ског и срп ског је зи ка на ме ће и огра ни че ну при ме ну кон-
фрон та ци о ног ме то да у пре зен то ва њу укуп ног је зич ког и дру гог ма те ри ја ла. Кад год је то мо гу-

2  Ве ра Ни ко лић, Алек сан дар Тер зић, Ма ри ја Ме жин ски, Ива на Се киц ки. Ру ски је зик за III раз ред усме ре ног обра зо-
ва ња за стру ке: де лат но сти у обла сти кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња, пре во ди лач ку и ар хив ско-му зеј ску и уго сти-
тељ ско ту ри стич ку (пр ви стра ни је зи ка као оп ште струч ни пред мет). Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1981. стр. 38.
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ће тре ба ука зи ва ти на ди фе рен ци ја ци ју ру ских и срп ских је зич ких по ја ва (ра и че Вић 2006: 61). 
Зна мо да та срод ност има и низ пред но сти на се ман тич ком и мор фо ло шком пла ну, али иза зи ва и 
низ те шко ћа и зам ки ко је оме та ју ефи ка сно усва ја ње ру ског је зи ка и ње го ве лек си ке. По сто је ће 
пред но сти оправ да ва ју укљу чи ва ње ве ћег бро ја ре чи у на ста ву ру ског је зи ка за раз ли ку од не-
срод них је зи ка. Пре вод на ма тер њи је зик уче ни ка и ту мa че ње зна че ња на ма тер њем је зи ку мо гу ће 
је при ме ни ти са мо ако пре да вач зна ма тер њи је зик сво јих уче ни ка, за тим ако је гру па хо мо ге на, 
од но сно, сви уче ни ци има ју исти ма тер њи је зик. Код овог по ступ ка се ман ти за ци је у не ким слу-
ча је ви ма, као што смо већ ис та кли, мо же да се ја ви и ин тер фе рен ци ја.

При ме ри се ман ти за ци је ФЈ на во ђе њем опи сног или фра зе о ло шког екви ва лен та у срп ском 
је зи ку :

лезть в голову ─ упорно се јављати у мислима, у свести, мотати се по глави;
лезть из кожи вон ─ настојати, упињати се из петних жила;
хоть на стену лезь ─ да из коже искочиш;
(искусство слабым) не по плечу ─ (слаби) нису дорасли (уметности).

Бес пре вод на гру па по сту па ка је при хва тљи ви ја и има их знат но ви ше. Уну тар је зич ком се-
ман ти за ци јом лек си ке про ши ру је се и утвр ђy је лек сич ки фонд и утвр ђу ју го вор не ко му ни ка ци је. 
Оства ру је се по мо ћу си но ни ма, ан то ни ма, об ја шње ња и ко мен та ра на стра ном је зи ку, кон тек ста, 
опи си ва ња и ту ма че ња зна че ња, лек сич ких опо зи ци ја. 

ФЈ озна ча ва ју по ја ве, пој мо ве, рад ње, ста ња, свој ства и због то га че сто као си но ним или 
ан то ним мо гу да има ју це лу реч:

Примери: на каждом шагу ─ повсюду;
  прикусить язык ─ замолчать;
  правая рука ─ помощник/помощница
  в двух шагах ─ близко.

Ко ри шће ње си но ни ма и ан то ни ма у от кри ва њу зна че ња до во ди не са мо до то га да се ФЈ ефи-
ка сно схва ти и за пам ти, већ и ште ди вре ме. Али ов де тре ба би ти опре зан са ти ме да уче ник зна си-
но ним или ан то ним ко ји пре да вач на ме ра ва да ис ко ри сти, али и да се не ко ри сте ви ше знач не ре чи. 
Пре да вач тре ба и да про ко мен та ри ше стил ску спе ци фич ност ко ја је свој стве на да тој ФЈ, ни јан се у 
зна че њу, емо ци о нал ност, екс пре сив ност по ко ји ма се ФЈ раз ли ку је од си но ни мич не ре чи.

Пример: засучив рукава ─[одобрительно], [’врнути рукаве, радити вредно, предано’
  спустя рукава ─[неодобрительно], [делать что-либо спустя рукова – 

’радити нешто лоше, као од беде’]

Често се међу ФЈ могу наћи и оне које међусобно стоје у синонимичном/антонимичном 
односу.

Пример: со всех ног = во весь дух = сломя голову;
  в поте лица ↔ спустя рукава;
  бить склянки = бить рынду;
  родиться в рубашке = родиться под счастливой звездой.

Овај на чин се ман ти за ци је при лич но је огра ни чен ни во ом вла да ња је зи ком. Осим то га, и 
си но ни мич не ФЈ мо гу да има ју, и обич но има ју, раз ли ке у ни јан са ма зна че ња, спо ји во сти, а све 
то мо же да до ве де до ине тр фе рен ци је. Овај на чин се ман ти за ци је мо гућ је ако се до бро по зна ју 
си но ним ски/ан то ним ски па ро ви ФЈ и уко ли ко та ква се ман ти за ци је от кри ва раз ли ке из ме ђу ФЈ. 

Се ман ти за ци ја по мо ћу опи са зна че ња са сто ји се у јед но став ном ту ма че њу и опи су зна че-
ња. Об ја шња ва ју ћи зна че ње на став ник ће би ти у си ту а ци ји да дâ и до пун ска об ја шње ња и упо зо-
ре ња ра ди спре ча ва ња ме ђу је зич ке ин тер фе рен ци је (ра и че Вић 2006: 104). Мо ра се стро го во ди ти 
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ра чу на да се не упо тре бе ре чи ко је су уче ни ку не по зна те. Опи сно на стра ном је зи ку, али по мо ћу 
уче ни ку по зна тих лек сич ких сред ста ва, се ман ти зу је се зна че ње и стил ска вред ност из ван лек сич-
ког ми ни му ма (Ма ро је Вић 1987: 7).

Пример: сесть на своего конька ─ ’начать разговор на излюбленную тему’. Ну, теперь 
она села на своего конька, ее не остановишь.

До бар по сту пак за от кри ва ње зна че ња ФЈ пред ста вља кон текст. Кон тек сту ал ном об ја шња-
ва њу но вих ре чи, пи ше В. Ра и че вић, у ме то дич кој ли те ра ту ри при да је се ве ли ки зна чај, јер до ста 
ја сно, очи глед но и кон крет но ука зу је не од го ва ра ју ће зна че ње, као и на гра ма тич ку струк ту ру у 
ко јој се мо же упо тре би ти но ва реч. Овај по сту пак се ман ти за ци је у мно го ме је у скла ду са ме то-
дич ким прин ци пом упо тре бе ре чи у кон тек сту, ре че ни ци, не изо ло ва но. Овај на чин, пи ше да ље 
В. Ра и че вић, до при но си знат но бо љем за пам ћи ва њу и усва ја њу но ве лек си ке и по ма же ус по ста-
вља њу асо ци ја тив них ве за ме ђу ре чи ма (ра и че Вић 2006: 106). Као и у прет ход ним слу ча је ви ма, 
и у овом тре ба би ти опре зан, јер је нео п ход но сва ку но ву реч, у на шем слу ча ју ФЈ, укљу чи ти у 
ра зу мљив кон текст, ка ко би уче ник до бро и без не до у ми ца схва тио о че му је реч. Уво ђе ње ФЈ у 
кон текст по ма же уче ни ци ма/сту ден ти ма не са мо да усво је стил ске и емо ци о нал но-екс пре сив не 
ни јан се у зна че ња ФЈ, већ и да фор ми ра ју на ви ку да ФЈ при хва те као јед ну це ло ви ту струк ту ру. 
Уко ли ко нам је циљ да уче ни ци и пра вил но у ко му ни ка циј ском про це су упо тре бе да ту ФЈ до бра 
је и упо тре ба истих у кра ћим ди ја ло зи ма. Ова кав по сту пак пру жа мо гућ ност да се пра вил но гра-
ма тич ки и син так сич ки упо тре бе ФЈ. 

Пример: ─ Мама, пришел из школы!
  ─ Ну как твоя контрольная работа?

─ Все в порядке, получил пятерку. (обухоВа 2011: 535)

Ка да је реч о ети мо ло шкој ана ли зи ФЈ она зах те ва од ре ђе ни ни во у вла да њу је зи ком, вре ме 
и ра до зна лост уче ни ка.

Пример: трын-трава; бить баклуши; бить склянки; бить рынду. 

Ана ли зи ра ће мо ФЈ трын-тра ва, ко ја се упо тре бља ва да озна чи од нос пре ма не че му што је 
не бит но, не ва жно. Нај пре је ФЈ гла си ла тын-тра ва, а тын је озна ча ва ло огра ду (русск. за бор). 
Ако се реч трын за ме ни са реч ју за бор до би ће се „тра ва ко ја ра сте за огра дом“, а оно што је ван 
огра де ни је бит но.

Од опи са них по сту па ка се ман ти за ци је ФЈ, не мо же се из дво ји ти је дан и ре ћи да је он уни-
вер за лан и не сум њи во нај бо ље ре ше ње за от кри ва ње зна че ња ФЈ. Ра зно вр сност ФЈ под ра зу ме ва 
и ко ри шће ње раз ли чи тих по сту па ка се ман ти за ци је. Али не тре ба за бо ра ви ти да је увек ипак нај-
е фи ка сни ја ком би на ци ја два или ви ше по сту па ка. На рав но да циљ ча са, на ста ве умно го ме ути че 
на из бор по сту па ка ко је ће на став ник ко ри сти ти, па и ка да је реч о об ра ди фра зе о ло ги је на ча су 
стра ног је зи ка.

4.  ВеЖбе ПО ПРеПОРуци уМеСтО зАкЉучкА

Исто та ко и ве жба ња, за да ци за утвр ђи ва ње сте че них на ви ка и об на вља ње тре ба да се би-
ра ју у скла ду са по ста вље ним ци љем.

Ако је циљ усва ја ње лек сич ког ма те ри ја ла, из ме ђу оста лог и ФЈ, да се могу пре по зна ти у 
тек сту при ли ком чи та ња, слу ша ња, слу ша ња ту ђег го во ра, по на шем ми шље њу мо гу ће је ко ри-
сти ти сле де ће ве жбе: на ћи у тек сту, а за тим и ис пи са ти ФЈ или их са мо под ву ћи у тек сту; за ме ни-
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ти ис так ну те ре чи си но ни мич ним ФЈ; об ја сни ти зна че ња ФЈ, спо ји ти по ну ђе не ФЈ са од го ва ра ју-
ћим ту ма че њи ма зна че ња истих и дру го.

Ако је пак циљ на ста ве да уче ни ци мо гу са мо стал но да упо тре бе ФЈ у ко му ни ка ци ји или 
у пи сме ном из ра жа ва њу мо гле би се ко ри сти ти сле де ће ве жбе: са ста ви ти ре че ни це и ди ја ло ге 
са по ну ђе ним ФЈ; на ћи гре шке у упо тре бље ним ФЈ; од го во ри ти на пи та ња ко ри шће њем фра зе о-
ло ги за ма; за да ту си ту а ци ју или илу стра ци ју иза бра ти од го ва ра ју ћи фра зе о ло ги зам; пре при ча ти 
текст ко ри шће њем ФЈ; на пи са ти са став уз ко ри шће ње по зна тих ФЈ и дру го.
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КАК ИНОСТРАННОГО В СЕРБСКОй СРЕДЕ

Резюме

Отношение языка и культуры многоаспектное и различные аспекты этого взаимоотношения являются пред-
метом исследования этнолингвистики, семиотики, лингвистической семантики, теории коммуникации. 
Язык сохраняет культурные ценности одного народа и переносит их с поколения на поколение. Обраще-
ние сферы фразеологии дает возможность рассмотреть фразеологические единицы как с лингвистического 
аспекта, так и с культуроведческого аспекта, потому что фразеологические единицы отражают традиции, 
верования, систему ценностей, особенности менталитета одного народа. Из-за этой многоаспектности ста-
вится вопрос о том когда и как начать с обработкой фразеологического материала в процессе преподавания 
иностранного языка (в нашем случае русского как инославянского в сербской среде) и какие способы се-
мантизации лексики вообще можно применить к семантизации фразеологичеких единиц.
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ЉиЉана ПетроВачКи – зорица КнежеВић

уПОзНАВАње учеНикА СА СеМАНтичкОМ кАтеГОРиЈОМ 
иМПеРАтиВНОСти и ВРСтАМА иМПеРАтиВНиХ иСкАзА

У ра ду се при ка зу је ка ко ме то дич ки осми сли ти и раз ра ди ти сло же ну се ман тич ку син так сич ку и праг ма-
тич ну те му о им пе ра тив но сти за уче ни ке основ не шко ле. Уче ње је кре и ра но уз по моћ ком пју те ра. По ка-
за но је да је у про цес са зна ва ња нај бо ље по ћи та ко што ће се ак ту а ли зо ва ти уче нич ка зна ња о ти по ви ма 
ко му ни ка тив них ре че ни ца и од пре по зна ва ња за по вед них ре че ни ца. На осно ву раз у ме ва ња за по ве сти као 
ти пич ног ви да им пе ра тив но сти,  во ди ти их по сте пе но да от кри ва ју и дру ге вр сте им пе ра тив них ис ка за: 
зах тев, на ред бу, за бра ну, мол бу, до зво лу, упут ство, пред лог, са вет, пре по ру ку, упо зо ре ње...Сле де ћи ко рак 
је са гле да ти и об ја сни ти на чи не ис ка зи ва ња им пе ра тив но сти, нај че шће спе ци фич ним гла гол ским об ли ком  
им пе ра ти вом, али и дру гим је зич ким сред стви ма. 

Кључ не ре чи:  срп ски је зик, се ман ти ка, син так са, им пе ра тив ност, ме то ди ка срп ског је зи ка

1. уВОД

1.1. У на ста ви гра ма ти ке срп ског је зи ка као ма тер њег уоби ча је не ета пе у уче њу је зич ких по ја ва, 
њи хо вих об ли ка или кон струк ци ја по ла зе од фор мал ног при сту па: уоча ва ју се об ли ци и ти по ви, 
за тим се опи су ју или де фи ни шу (ако је то опи си ва ње пре ци зни је) а на кра ју се ука зу је на њи хо ва 
зна че ња и упо тре бу. Има ју ћи на уму да уче ни ци у свом је зич ком осе ћа ју има ју по хра ње не ни вое 
си сте ма свог ма тер њег је зи ка, прет по ста вља се да ће њи хо ве гра ма тич ке ре флек си је има ти упо-
ри ште у ба за ма тих још не до вољ но осве шће них по да та ка и да ће уче ни ци без те шко ћа но ва зна ња 
мо ћи пра вил но да угра де у сво је ис ка зе. 

Oвом при ли ком на ше опре де ље ње је да иде мо од зна че ња ка фор ми. То под ра зу ме ва да ће 
би ти при мар но са гле да ва ње се ман ти ке из дво је них струк ту ра а да ће се на сле де ћем ни воу са гле-
да ва ти њи хо ва фор мал на обе леж ја. Кад су у пи та њу раз ли чи ти им пе ра тив ни ис ка зи, са уче ни ци-
ма тре ба по ћи од ко му ни ка тив не на ме ре и по ка за ти да се на осно ву за јед нич ке се ман ти ке мо гу 
уочи ти раз ли чи те струк ту ре или да се иста по ру ка мо же ис ка за ти раз ли чи тим је зич ким сред стви-
ма. Та ко ђе, на ме ра нам је да се уче ни ци упо зна ју са раз ли чи тим се ман тич ким и праг ма тич ним 
ти по ви ма  им пе ра тив но сти и уоче раз ли чи те ин тен зи те те ди рек тив но сти као и дру ге кри те ри ју ме 
(нпр. со ци јал ни ста тус уче сни ка у ко му ни ка ци ји) ко ји су бит ни при ли ком обра ћа ња са го вор ни ку 
ка ко би се оспо со би ли за кул тур ну ко му ни ка ци ју.

Све ово спа да у област мо ти ва ци о не мо дал но сти, а при ме ће но је да уче ни ци не раз у ме-
ју шта мо дус је сте. Мо дал на упо тре ба је зич ких сред ста ва је за уче ни ке ком пли ко ва на. Тeрмине 
мо дус(на чин), мо да лан (на чин ски) и мо дал ност они мо гу усво ји ти, али да би од ре ди ли  мо дал ну 
упо тре бу ре че ни ца и кла у за, а по себ но њи хо вих гла го ла, мо ра ју са гле да ти скуп и ком би на ци ју 
је зич ких по ка за те ља и зна че ња у кон тек сту, што мо дус за пра во и пред ста вља. Са се ман тич ке 
стра не ве о ма је ши рок оп сег зна че ња, по себ но го вор ни ко вих ста во ва пре ма чи ње нич ном са др-
жа ју ње го вог ис ка за, као што су: не из ве сност, од ре ђе ност, нео д ре ђе ност, мо гућ ност, ну жност, 
из ве сност, услов, прет по став ка, на ме ра, мол ба, зах тев, са вет ... Ја сно је да ће то уче ни ци ма би ти 
те шко да од ре де.

1.2. Нај лак ше ће не ка ко уочи ти мо дал не гла го ле и њи ма зна чењ ски бли ске мо дал не ре чи и из ра зе: 
мо ћи, мо ра ти, сме ти, хте ти, тре ба ти, же ле ти, за бра ни ти, би ти ду жан, би ти у ста њу, би ти 
до зво љен, би ти за бра њен и сл.  Ка да на у че гла гол ске на чи не, ве ћи број уче ни ка ће ве ро ват но ус-
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пе ти да уоче мо дал ност ко ја је њи ма  ис ка за на,  али она се мо же из ре ћи и дру гим и гра ма тич ким 
и лек сич ким сред стви ма: чи та вом ре че нич ном струк ту ром (Ми слим... да је нео п ход но...) или лек-
сич ком је ди ни цом (ве ро ват но, мо жда).

Пр ви би тан кри те ри јум за оства ри ва ње мо дал ног зна че ња је са ста но ви шта ре ал но сти. Тре-
ба уче ни ци ма об ја сни ти да, ка да је зна че ње мо дал но сти у пи та њу, рад ња/ста ње/зби ва ње нај че-
шће ни су ре а ли зо ва ни.  

Дру ги би тан кри те ри јум је сте лич ни став го вор ни ка о ко ме смо већ го во ри ли.
Ипак, у пре ци зни ју син так сич ко-се ман тич ку ана ли зу по треб но је уве сти још и дру ге кри-

те ри ју ме. При ли ком об ја шња ва ња фе но ме на мо дал но сти у је зи ку не ми нов но је при ме ни ти до-
стиг ну ћа ло ги ча ра  и мо дал не ло ги ке. Укуп но под руч је мо дал но сти ‘’по при ро ди ства ри спа да у 
‘’фа зи’’ по ја ве’’ јер је че сто  те шко по ста ви ти гра ни це мо дал ног и не мо дал ног у је зи ку и њи ма ће 
се ба ви ти но ва фа зи ло ги ка и фа зи лин гви сти ка (Ра до ва но вић 2009: 133-135). Се ман тич ка ана ли-
за мо ду са у лин гви стич кој на у ци у но ви је вре ме при вла чи по себ ну па жњу лин гви ста и ло ги ча ра. 
Мно ге ства ри око мо ду са пре пу сти ће мо њи ма да раш чи сте и ре ше. У овом тре нут ку то, сва ка ко, 
пре ва зи ла зи по треб на суп страт на лин гви стич ка зна ња за на ша ме то дич ка про ми шља ња. 

2.  етАПе у ОткРиВАњу тиПОВА иМПеРАтиВНиХ иСкАзА

По ка за ће мо ка ко би се за уче ни ке мо гли осми сли ти  под сти цај ни по ступ ци за бо ље раз у ме-
ва ње им пе ра тив них ис ка за.

По ђи мо од за по вед не ре че ни це Отво ри вра та! ко ју ће мо ва ри ра ти и за тим ту ма чи ти ин тен-
зи тет ди рек тив но сти и си ту а ци о ни оквир за све но ве при ме ре.

1. Слајд

У пр вом при ме ру им пе ра ти вом је из ре че на за по вест. Уче сни ци ко му ни ка ци је мо гу би ти 
рав но прав ни, или је го вор но ли це над ре ђе но адре са ту. Тек на осно ву ши рег кон тек ста мо же мо 
од ре ди ти со ци јал ни ста тус са го во ри ка у ова квој си ту а ци ји. Ка да се про ме ни гла гол ски вид, ме ња 
се ин тен зи тет ди рек тив но сти, за по вест (зах тев) по ста је стро жа, не свр ше ним гла гол ским ви дом 
од са го вор ни ка се с не стр пље њем тра жи да од мах ис пу ни на ред бу (Отва рај вра та!). Кон струк-
ци јом ‘’да си + рад ни гла гол ски при дев’’ (или ‘’да + пре зент’’) гру бље и на гла ше ни је се из ра жа ва 
во ља го вор ног ли ца, а ин то на ци ја је им пе ра тив на. Го вор но ли це је у над ре ђе ном по ло жа ју у од-
но су на са го вор ни ка. На рав но, у свим овим слу ча је ви ма би тан је ши ри кон текст да би се зна че ње 
пре ци зни је са гле да ло.
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2. слајд

Мол ба се мо же ис ка за ти им пе ра ти вом, али и дру гим је зич ким сред стви ма, по тен ци ја лом, или 
пер фор ма тив ним гла го лом мо ли ти... За ин те ре со ва ност го вор ног ли ца да се оства ри рад ња је на гла ше-
на. У пр вом при ме ру пер фор ма ти вом мо лим убла жен је об лик им пе ра ти ва и да то му је зна че ње мол бе. 
Уче сни ци ко му ни ка ци је мо гу би ти рав но прав ни, али онај ко ји из ри че мол бу мо же би ти у над ре ђе ном 
по ло жа ју у од но су на адре са та али и у под ре ђе ном, што се утвр ђу је на осно ву кон тек ста. У учи о ни ци 
се са ми уче ни ци мо гу на тај на чин обра ти ти јед ни дру ги ма, на став ник уче ни ку, у ку ћи ро ди тељ де те-
ту, и де те ро ди те љу. У за ви сно сти од ситуациoног окви ра од ре ђу је мо со ци јал ни ста тус са го вор ни ка. 
Под сти ца ње и од ре ђе ни сте пен ува жа ва ња, уч ти во сти, по стиг нут је по тен ци ја лом и упит ном фор мом 
у дру гом при ме ру. За јед нич ки зах тев да се не ка рад ња из вр ши мо же се ис ка за ти по мо ћу ре чи хај де 
(хај де мо ре ђе) и кон струк ци је ‘’да + пре зент’’ или са мо кон стурк ци јом ‘’да + пре зент’’.  Под сти ца ње 
се по сти же реч ју хај де. Упо тре бом мо дал ног гла го ла тре ба ти, ис каз до би ја зна че ње пре по ру ке, или 
упо зо ре ња. Ин то на ци ја при из ри ца њу мол бе, упо зо ре ња, или по зи ва ни је по ја ча на. 

3. слајд

За бра на има не га ти ван ка рак тер и јак ин тен зи тет ди рек тив но сти. У пр вом при ме ру за бра на је 
из ре че на не га ци јом и им пе ра ти вом не свр ше ног гла го ла. Уз не га ци ју сто је не свр ше ни гла го ли из у зев 
не ко ли ко при ме ра за по ве сти из Би бли је (Не убиј, Не по же ли.... ) ко ји су стил ски обо је ни. У дру гом 
при ме ру де фект ним гла го лом не мој(те) и ин фи ни ти вом не свр ше ног гла го ла та ко ђе се из ри че за бра-
на. Ука зи ва ње на уче ста лост рад ње по стиг ну та је не свр ше ним гла го лом, али вид гла го ла уз гла гол 
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не мој се мо же про ме ни ти, па се ре че ни цом не мој отво ри ти вра та ме ња зна че ње за бра не. Уче сни ци 
ко му ни ка ци је ни су истог со ци јал ног ста ту са, го вор но ли це је над ре ђе но адре са ту. У обе го вор не си-
ту а ци је ин то на ци ја је по ја ча на, под сти цај је не га тив ног сме ра. Нај гру бљи на чин ис ка зи ва ња за бра не 
по сти же се кон струк ци јом ‘’да (се) ни си + рад ни гла гол ски при дев’’. Нпр. Да се ни си по ме рио! До-
зво ла се ја вља као део ши ре ди ја ло шке це ли не, као од го вор на мол бу или зах тев, да се она  оства ри.

4. слајд  

За по вест тре ћем ли цу, уочи ће уче ни ци, ис ка зу је се по сред но им пе ра тив ном реч цом не ка и 
об ли ком пре зен та гла го ла оба ви да. Адре сат има уло гу по сред ни ка чи ји је за да так да пре не се по-
ру ку. У по след њем при ме ру, у сти ху из пе сме Д. Мак си мо вић, ис ка за на је по сред но мол ба тре ћем 
ли цу. Со ци јал ни ста тус са го вор ни ка од ре ђу је мо на осно ву го вор не си ту а ци је. У сва кој го вор ној 
си ту а ци ји со ци јал ни ста тус са го вор ни ка од ре ђу је се на осно ву ши рег кон тек ста. Ин то на ци ја ни је 
по ја ча на, иста је као при из ри ца њу мол бе, по зи ва, упо зо ре ња.

У за по вед ним ре че ни ца ма пре ди кат се нај че шће на ла зи у им пе ра ти ву. За то je са уче ни ци ма 
нео п ход но об ра ди ти им пе ра тив, а ка сни је и оста ле гла гол ске на чи не. Им пе ра тив је уче ни ци ма 
нај бли жи и нај ра зу мљи ви ји од свих гла гол ских на чи на, јер је нај че шће у њи хо вој упо тре би.1 По-
што уче ни ци, на осно ву свог је зич ког осе ћа ја, мо гу да из ра зе  раз ли чи те под сти ца је об ли ци ма 
им пе ра ти ва, на при ме ри ма из сва ко днев них си ту а ци ја по ку ша ће мо да тај њи хов је зич ки осе ћај 
осве сти мо и за јед нич ки опи ше мо зна че ња ту ма че ћи при ме ре  са Слај да 5:

1  Сa им пе ра ти вом, пој мом, гра ђе њем и упо тре бом им пе ра ти ва, уче ни ци се пре ма На став ном пла ну и про гра му су сре ћу 
пр ви пут у ше стом раз ре ду основ не шко ле. У осмом раз ре ду сво је зна ње про ши ру ју.
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Ета пе у уче њу су сле де ће: нај пре од уче ни ка тра жи мо да под ву ку гла го ле у на ве де ним ре че-
ни ца ма, за тим да по ку ша ју да од ре де вре ме за ко је је ве за но из вр ше ње њи хо вих рад њи. Сле де ћи 
ко рак ко ји оче ку је мо је да уче ни ци уоче да ни је бит но вре ме вр ше ња рад ње, већ да се у ис ка зи ма 
од са го вор ни ка тра жи да се не ка рад ња оба ви или не оба ви. На кон то га тре ба осе ти ти и об ја сни-
ти вр сту зах те ва. Ве о ма под сти ца јан за да так на ла зи мо у уџ бе ни ку Кре а тив ног цен тра2, где се од 
уче ни ка зах те ва да на пи шу не ко ли ко им пе ра ти ва ко је во ле да чу ју, и не ко ли ко ко је не во ле да чу ју, 
не ко ли ко ју тар њих им пе ра ти ва, им пе ра ти ва на утак ми ци, за по ве сти као вла да ра, и мол би јед ног 
пса. Нпр.:  До ђи код ме не! Опе ри зу бе! Дај ми ру ку! До дај  ми лоп ту! Из глан цај те ми кру ну! На-
хра ни ме, мо лим те!  Слајд 6 је ду хо ви та илу стра ци ја јед не за по ве сти.

Са мо стал но са ста вља ње при ме ра ука зу је да су уче ни ци раз у ме ли зна че ња  им пе ра ти ва. Као функ-
ци о нал ну при ме ну зна ња, мо же мо тра жи ти од њих да на пи шу не ко ли ко мол би или са ве та, та ко што ће 
се обра ти ти сво јим при ја те љи ма из раз ре да, на став ни ци ма са раз ли чи тим мол ба ма, нпр. да не бу ду пи-
та ни, да слу ша ју па жљи ви је јед ни дру ге, да се не што об ја сни и сл. Не ко ли ко при ме ра је на Слај ду 7.

На осно ву при ме ра, оче ку је се да ће уче ни ци мо ћи да уви де да се им пе ра тив нај че шће ја вља у дру-
гом ли цу јед ни не и мно жи не, ре ђе у пр вом ли цу мно жи не, а да се тре ћем ли цу мо же са мо по сред но 
ис ка за ти за по вест, на ред ба, мол ба,  са вет... Ов де се, ме ђу тим не ће мо ба ви ти гра ђе њем им пе ра ти ва.3 

2  Ма рин ко вић, Си ме он (2006), Гра ма ти ка срп ског је зи ка за ше сти раз ред основ не шко ле, Бе о град: Кре а тив ни  цен тар.
3  Тре ба, ипак, на по ме ну ти да се ме ђу на став ни ци ма ја вља не до у ми ца око на ста ва ка им пе ра ти ва и око то га ка ко на 

нај јед но став ни ји на чин об ја сни ти уче ни ци ма до би ја ње осно ве од ко је се гра ди им пе ра тив. Што се ти че на ста ва ка, 
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На Слај ду 8, при пре мље ни су са уче ни ци ма при ме ри Бо жи јих за по ве сти из Би бли је:

За бра на је сле де ће зна че ње ко је же ли мо да ис так не мо. Уче ни ци са ми мо гу да са ста вља ју 
при ме ре на осно ву сли чи ца на Слај ду 9. Нпр: Не пре ла зи ули цу на цр ве но све тло! Не при ла зи! 
Стру ја! Не мој те пу ши ти! За бра ње но пу ше ње! и сл.

На кра ју, згод но је по тра жи ти  им пе ра тив и у по сло ви ца ма. Нај пре на став ник  да је не ко ли ко 
при ме ра, као на Слај ду 10, а за тим уче ни ци мо гу за до ма ћи за да так по тра жи ти сво је.

у не ким гра ма ти ка ма се из два ја ју две вр сте на ста ва ка, у дру гим три. Пре ма M. Сте ва но ви ћу (1981 : 337), им пе ра тив 
се гра ди до да ва њем три вр сте на ста ва ка на осно ву: -и (но си, кре ни, ве жи...), -ји (га ји, за та ји, пре про да ји...), -j (би рај, 
ве руј, ка зуј...) за 2. л. јд.  Не што дру га чи је при ка зу је Д. Кли ко вац (2004/2005 : 99). Аутор ка да је са мо два на став ка за 
2. л. јд.: –и, -j.  Је дан од про бле ма об ра де им пе ра ти ва у основ ној шко ли пред ста вља упра во ова не у јед на че ност око 
об лич ких им пе ра тив них на ста ва ка, јер је и у уџ бе ни ци ма раз ли чит при ступ. Та ко у За во до вом уџ бе ни ку ауто ра М. 
Ни ко ли ћа на ла зи мо дво ја ке на став ке (-и, -ј), та ко ђе и у уџ бе ни ку Кре а тив ног цен тра и у Кле то вом, а у Гра ма ти ци 
срп ског је зи ка за сред њу шко лу су тро ја ки на став ци (-и,- ј, -ји). Кроз раз ли чи те ве жбе, али не ин си сти ра ју ћи пре ви ше 
на твор би им пе ра ти ва, уче ни ци тре ба да на у че пра вил ну упо тре бу им пе ра ти ва, ње го ву твор бу и пи са ње. При ме ћу-
је мо са уче ни ци ма да не по сто је об ли ци им пе ра ти ва за 3. л. али да се по сред но тре ћем ли цу мо же ис ка за ти на ред ба 
(за по вест, мол ба, са вет), пе ри фра стич ним об ли ком ‘’не ка + пре зент ‘’(не ка уђу, не ка уђе).
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3.  ОткРиВАње НОВиХ зНАчењА и ПРиМеНА зНАњА

По след ња ета па у уче њу је да се уче ни ци пу тем при пре мље них за да та ка во де та ко да уоча-
ва ју оста ла зна че ња и упо тре бу им пе ра ти ва: упо зо ре ње, са вет, пред лог, пре по ру ке, до зво ле, али 
да им пе ра тив не ис ка зе из ра зе и дру гим је зич ким сред стви ма. На при ме ри ма уче ни ци за кљу чу ју 
ко ја је фор ма уч ти ви ја, бла га или стро га за бра на, ко јим сред стви ма се по сти же уч ти вост, ка ко се 
сма њу је или по ја ча ва ни јан са ис ка за, ко ли ки је ин тен зи тет ди рек тив но сти, ко ји су об ли ци пра-
вил ни... Ево при ме ра не ких ти по ва за да та ка:

1) Означи погрешно написане речи и отклони грешке:
                     Играј и освоји! 
                     Издвојите  уљезе! 
                     Раздвојимо здрава зрна од нездравих. Засуци рукаве, па на посао! 
                    Попи воду! 
                     Ушимо дугме!

2) Подвуци облике императива у следећем тексту:
„Ура ди до бро за да так па ћеш ићи на кли за ње“, ка же ма ма си ну. Кла сич на ро ди тељ ска 

уце на ко ју ро ди те љи ни ка ко не сма тра ју уце ном, већ ди пло ма ти јом. Де те све ура ди ка ко тре ба, 
на пи ше за дат ке, a ма ма по но во:“ Тр чи око ку ће, умо ри се ма ло, па ле зи да спа ваш“. Све са ми 
зах те ви. Де те тр чи, умо ри се пу но, али не ле зи вра же, не мо же за спа ти ни ка ко. И та ко сва ки дан.

3) Напиши рецепт за колач користећи императив и пробај да га сам направиш. 
            4) Одреди значење императива у следећим реченицама:  
               a) Лек узмите после јела. (упутство) 
               б) Прочитај текст и одговори на следећа питања. (скретање пажње) 
               в) Слушај шта ти се говори! (савет) 
                г) Не прелази улицу ван пешачког прелаза! (забрана)

5) Стави глаголе из заграда у одговарајуће облике императива и допуни текст тим 
глаголима:

       _______________,  рећи ћу ти своју тајну!
                         (чути)
 Не ______________ ме никад саму
                           (остављати)

Кад неко свира.
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6)  У за ви сно сти од то га ко ме се обра ћа мо, где се од ви ја од ре ђе ни ди ја лог, од со ци јал ног 
ста ту са са го вор ни ка би ра мо и је зич ка сред ства ко ји ма ће мо ис ка за ти мол бу, на ред бу, же љу, са вет 
и сл. Обра ти те па жњу да на то да се у на шем  је зи ку об ли ком за дру го ли це мно жи не и лич ном за-
ме ни цом за дру го ли це мно жи не мо же мо обра ћа ти  јед ној осо би или ве ћем бро ју осо ба. На осно-
ву ши рег кон тек ста мо же мо од ре ди ти ко ја је упо тре ба у пи та њу. Сле де ћа ве жба то по ка зу је. За то 
на осно ву Слај да 11, сми сли те не ко ли ко си ту а ци ја и не ко ли ко ди ја ло га при ла го ђе них том окви ру. 

4. зАкЉучАк

У ра ду су осми шље ни под сти цај ни ме то дич ки по ступ ци за бо ље уче нич ко раз у ме ва ње мо-
ти ва ци о не мо дал но сти и њи хо во ак тив но уче ње и от кри ва ње раз ли чи тих се ман тич ких и праг ма-
тич них ти по ва им пе ра тив но сти. Ови по ступ ци су при ме ње ни у на став ној прак си. По ла зе ћи од 
ре ал них или по зна тих ко му ни ка тив них си ту а ци ја, у не по сред ном ра ду са уче ни ци ма, аран жи ран 
је етап ни про цес са зна ва ња: нај пре се са гле да ва ко му ни ка тив на на ме ра, за тим се об ја шња ва ју се-
ман тич ке и праг ма тич не вред но сти ис ка за, а на кра ју се уоча ва ју раз ли чи те струк ту ре и је зич ка 
сред ства ко јим је на ме ра оства ре на. Ва ри ра ју ћи основ не ре че ни це и тран сфор ми шу ћи их пре ма 
сте пе ну ди рек тив но сти, кроз ве жбе раз ли чи тих ти по ва, по сти же се да уче ни ци уве жба ју пра вил-
ну упо тре бу им пе ра тив них ис ка за и раз ви ју осе тљи вост за пре ци зни је из ра жа ва ње у фор мал ној 
и не фор мал ној ко му ни ка ци ји.
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INTRODUCTION OF STUDENTS WITH SEMANTIC CATEGORY OF IMPERATIVAL AND 
TYPES OF IMPERATIVE EXPRESSIONS

 
Sammary

In this paper we present how to methodically design and elaborate the complex semantic, syntactical and pragmati-
cal topic of imperatival for primary school students. The learning was created using the computer. It was shown 
that in the process of understanding, the best approach is to start from actualization of the students’ knowledge 
about the types of communicative sentences and from recognition of the jussive sentences. Based on the under-
standing of the command as a typical form of an imperatival, students are lead to gradually discover other forms of 
imperative expressions: request, application, permit, instruction, suggestion, advice, recommendation, warning…
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THE WHATS, WHYS AND HOWS OF TASKBASED INSTRUCTION  
IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

Task-Based Language Teaching (TBLT) has been established for the past twenty years as one of the main ap-
proaches to language learning and teaching worldwide. It bases its idiosyncrasy on learning a language through 
active use, whereby attention is directed towards the content of the task and the process of task achievement. The 
aim of the paper is to explore the whats: the nature and scope of language pedagogy inherent in TBLT, the whys: 
the theoretical foundations underlying it, and the hows: the methodological framework of the design, sequence and 
organization of the task-based instructional cycle. Since task-based instruction is a multi-faceted approach which 
can be creatively applied with different syllabus types and for different purposes the paper will outline how TBLT 
can be channelled systematically into pre-service teacher training courses, so students could develop the necessary 
pedagogical skills and functional language proficiency to perform the tasks set before them.

Keywords: task-based instruction, communicative language teaching, tasks, task achievement, language proficiency

1.  THE NATURE, SCOPE AND METHODOLOGY  
     OF TASKBASED LANGUAGE TEACHING

Would it be pretentious to say that no other profession is so challenging, enormously rewarding 
and consequential as the teaching profession? Namely, many advanced student qualifications and skills, 
many careers have been built on a solid foundation of good teaching, which involves a constant search 
for better methods to encourage active learning and productive thinking in students. It is a well-known 
fact that the brain only retains what it has learned deeply and what it understands (Hattie 2009: 235). 
Relational links are the glue that fixes learning in memory. Students at absolutely every academic level 
and irrespective of the subject-matter learn best through challenging tasks that require analysis, creativ-
ity, critical thinking and other reasoning skills. Therefore, in order for students to make the learning 
process functional they must master ways of using knowledge for solving problems, making judgments 
and carrying out useful tasks set before them (Petty 2006: 8).

The field of foreign/second language (L2) education has undergone many shifts and trends over 
the last few decades all for the purpose of understanding and implementing principles of effective L2 
learning. A variety of communicative language teaching methodologies have emerged encompassing 
eclectic ways of teaching, borrowed from diverse methods. They are rooted in a number of theories and 
research findings in second/foreign language acquisition, cognitive and educational psychology. Among 
this array of communicatively oriented methodological options is TaskBased Instruction (TBI) or 
TaskBased Language Teaching (TBLT), whose popularity and wider applicability have increased 
since the early 1990s.    

Task-Based Language Teaching has been established for the past twenty years as one of the main 
approaches to language learning and teaching worldwide. As such, it has attracted the attention of many 
second language acquisition (SLA) researchers, curriculum developers, educationalists, teacher trainers 
and language teachers. TBLT is a spin-off, performance based approach which has evolved from Com-
municative Language Teaching (CLT). Sharing the same fundamental principles with CLT, it bases 
its idiosyncrasy on learning a language through actively using it, whereby attention is directed towards 
the content of the task and the process of task achievement. The rationale for the employment of com-
municative tasks is fundamentally based on contemporary theories of language learning and acquisition 
which claim that language use is the driving force for language development (Long 1989; Prabhu 1987; 
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Skehan 1998). A core definition of what constitutes a task has been offered by Bygate, Skehan and 
Swain (2001: 11), according to which a task is an activity requiring learners to use language, with em-
phasis on meaning, to attain an objective. As a model of syllabus design TBI has, therefore, an emphasis 
on performance. Achievement is measured based on whether or to what extent learners can successfully 
perform the tasks given. Tasks are always goal-oriented communicative activities with a specific out-
come, where the emphasis is placed on exchanging meanings and not on producing specific language 
forms (Willis 1996: 36). Any topic can give rise to a variety of tasks, so the job of the course designer 
and teacher is to select topics and tasks that will motivate learners, engage their attention, present a suit-
able degree of intellectual and linguistic challenge and promote language development as efficiently as 
possible. In that respect, TBLT as an instructional practice is geared towards more learner-centred and 
needs-based education.

When it comes to task types, they can be classified in a number of ways. Nunan (2004: 1), for 
instance, suggests 2 broad categories of tasks: real-world or target tasks and pedagogical tasks. Target 
tasks, as the name implies, refer to uses of language in the world beyond the classroom, such as using 
the telephone, filling out a form,  making a hotel reservation, taking a driving test, etc. As can be seen 
these tasks are non-technical and non-linguistic since they have a non-linguistic outcome. According to 
Long (1985) (cited in Nunan 2004: 4) a target task is a “piece of work undertaken for oneself or for oth-
ers, freely or for some reward”. To put it simply, they are ordinary things people do in everyday life – at 
work, at school, at play and the like.     

In contrast to real-world, pedagogical tasks are those occurring in the classroom (such as informa-
tion-gap activities). According to Richards et al. (1986: 289) a pedagogical task represents “an activity 
or action carried out as a result of processing or understanding language”. Richards has proposed the 
following typology of pedagogical tasks (Richards and Rodgers 2001: 162):

•	 jigsaw tasks, whereby learners are involved in combining different pieces of information,
•	 information-gap tasks, whereby a learner (or group of learners) has one set of information and the 

other has a complementary one, so they must negotiate and find out what the other party’s informa-
tion is in order to complete an activity,

•	 problem-solving tasks, whereby students are given a problem and a set of information so they must 
arrive at a – usually single – solution to the problem,

•	 decision-making tasks, whereby learners are given a problem for which there exists a number of 
possible solutions, and they must choose one through negotiation and discussion,

•	 opinion-exchange tasks, whereby learners are engaged in free discussion or exchange of ideas but 
they do not necessarily need to reach an agreement.

      
 This typology is based on an analysis of communicative language use. However, pedagogical 

tasks can be further subdivided into other categories, according to language function (e.g. giving instruc-
tions, making suggestions, apologizing) or by cognitive processes or knowledge hierarchies (e.g. listing, 
matching, comparing, predicting, classifying, inferencing, etc.) (Shehadeh 2005: 19). Tasks might be 
classified by topic, by the language skills required for task completion, or by whether the outcome is 
closed or open1, meaning whether the tasks are highly structured and with a very specific goal, or more 
loosely structured, with a less specific goal or outcome (sometimes called divergent and convergent 
tasks). Distinguishing task types is important, as it allows practitioners and researchers to investigate 
which types most effectively promote learning. Many tasks are based primarily on the learners’ personal 
and professional experience and knowledge of the world and these present learning opportunities − good 
ways of encouraging students to interact in the target language in the language classroom. It has to be 
pointed out that pedagogical tasks may or may not involve the production of language. For instance in 
this form-focused problem-solving task learners may use The Simple Present Tense, The Simple Past 

1  An example of a closed task: Work in pairs to find 7 differences between these 2 pictures and write them down in note form. 
Time limit: 2 minutes; An example of an open task: Comparing memories of childhood journeys, Exchanging anecdotes on 
a theme. (Willis 1996: 28) 



THE WHATS, WHYS AND HOWS OF TASK-BASED INSTRUCTION  IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

339

Tense or The imperative to describe processes or give instructions for the purpose of solving a problem, 
the outcome of which can further be evaluated:

Crossing the river
An old lady wants to cross the river with a wolf, a goat and a cabbage. She only has a small boat 

and can only take one thing at a time with her. How does she do it?
(taken from Willis 1996: 152)

Generally speaking, problem-solving tasks will always have a particular objective, appropriate 
content, and a specified working procedure. They activate students’ intellectual and reasoning pow-
ers, and though challenging, they are engaging and often satisfying. However, the processes and time 
frame will almost entirely depend on the type and complexity of the problem. Real-life problems might 
involve describing experiences, expressing hypotheses, comparing alternatives or solutions, and evalu-
ating and finding a solution. Case studies, a type of problem-solving tasks, are more complex and may 
therefore require an in-depth consideration of many criteria, additional fact-finding and investigating. 
Solutions are to be reached through planning and negotiating, common agreement or independently, e.g.
Each pair is given a different case to solve. You should think of and discuss which social benefits and 
which social services the persons in question should get from the welfare state:
1. a woman, 18, pregnant, passed the student exam, unemployed, lives with her parents, her boyfriend 
an asylum seeker, does not want to be available for work,
2. a man, 57, single, unemployed, criminal background, lives in a Salvation Army shelter, healthy, prob-
lems with alcohol, the past two years spent in prison,
3. a teenager, 15, a runaway, lives in a reception centre, is dropping out of school, parents intoxicant 
abusers, goes to therapy sessions because of her drug problem.
(taken from Jaatinen 2007: 92) 
                               

In an example of a consciousness-raising task learners may be provided with L2 data in some 
form and required to perform some operation on or with it, with the sole purpose of arriving at an ex-
plicit understanding of some linguistic properties of the target language:
 Some words always end in –s, for example his. How about this one?
 i’ve been to Tokyo twice, but he’s never been there.

Look at the dialogue below. How many words are there ending in –s or -’s? Can you divide these words 
into seven groups?
 <Dialogue>
 A: Hi, may I sit here?
 B: Sure. My name’s Taro. What’s yours?
 A: I’m Takehiko, but just call me Tak. That’s what all of my friends call me.
 B: Where are you from, Tak?
 A: I’m from Takamatsu, and I’ve been in Tokyo for two years.
 B: Oh! Tak from Takamatsu. That sounds interesting. I’m from Sapporo.
 A: Wow! We’re both pretty far from home. What do you think of Tokyo?
 B: It’s really big. I don’t think I’ll have a chance to get bored here. There’s so much to do. Where 
 in Tokyo do you live?
 A: I’ll tell you later. Class is going to start. Do you know where our teacher is from?
 B: Probably from the States, but I hear she’s been in Australia, too?
 A: Hmm. Let’s ask her.

   <Groups>
 1. Words which just happen to end in s:
 2. –s to make a plural
 3. –s to make a possessive pronoun
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 4. –’s meaning has
 5. –’s meaning is
 6. –’s meaning us
 7. –’s for third person singular
(taken from Kojima 2004: 105)

Learners are given information about grammatical structures, including metalinguistic terminol-
ogy, so they may later discuss or come up with a rule – in other words they may ‘communicate’ about 
grammar. As can be seen from the abovementioned example, consciousness-raising tasks do not neces-
sarily entail production, but they may simply function at the level of understanding and internalizing. Al-
though they may not lead directly and immediately to the acquisition of language items in question, they 
may trigger mental processes that will, in time, result in accurate and appropriate production. Namely, 
the mental effort involved will ensure a greater degree of cognitive depth, which in turn ensures greater 
meaningfulness, memorisation or retention. 

A task-based curriculum allows learners to navigate their own paths and routes to learning through 
making decisions about content (i.e. what tasks to include in the syllabus) and methodology (i.e. how 
the tasks will be used in the classroom). The basic elements guiding task-based language pedagogy are 
as follows (Carless 2003: 486):

1. a purpose, or justification for doing the task, which involves more than simply the display of 
knowledge or practice of skills,

2. a context in which the task takes place, which may be real, simulated or imaginary,
3. a process of thinking and doing required in carrying out the task, stimulated by the purpose and 

content,
4. a product, or the result of thinking and doing which may be tangible or intangible,
5. a framework of knowledge, strategy and skill used in carrying out the task.

When it comes to the methodology of task-based instruction, it has to be pointed out that various 
designs of a task-based lesson have been proposed but they all have in common three principal phas-
es: the “pre-task”, “during-task” and “post-task” phase. The “pre-task” concerns various activities that 
teachers and students can undertake before they start the task. Minimally, a task-based lesson consists of 
students just performing a task, whereas instructional options selected from the “pre-task” or “post-task” 
phases are not obligatory (Ellis 2006: 20). However, they can serve a crucial role in ensuring that the 
task performance produces maximum effect on language development and experiential learning as such.

The purpose of the “pre-task” phase is to prepare students (Ss) to perform the task in ways that 
will promote acquisition. It goes without saying that Ss need to be made explicitly aware of the purpose 
and/or utility of the task. The task preparation stage should involve strategies for motivating and helping 
Ss to perform the task by giving them time to plan the performance of the task, by asking them to guess 
what the task will involve, by introducing new language that Ss can use while performing the task, by 
providing a model of how the task can be performed without asking them to undertake a trial perfor-
mance of the task, by activating Ss’ content schemata or providing them with background information 
and the like. In this way teachers (Ts) try to ‘fine tune’ Ss’ performance of a task by mobilizing existing 
linguistic resources and background knowledge, to ease processing loads and push Ss to interpret tasks 
in more demanding ways.

The “during-task” phase centres around the task itself and involves various instructional options, 
including whether Ss are required to operate under time-pressure or not. This is the stage where Ss en-
gage in discourse that encourages explicit formulation of messages, where Ss are given opportunity to 
take linguistic risks and thus gain fluency and confidence in themselves as communicators. During this 
stage, the teacher’s main role is to provide support and language advice, thus helping students shape 
their meanings and express what they want to say with a higher degree of precision. The “post-task” 
phase encompasses procedures for following up on the task performance. It may have the pedagogic 
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goal of providing an opportunity for a repeat performance of the task, of encouraging reflection upon it, 
and encouraging attention to form, particularly to those forms that have proved problematic.

It should be noted that what constitutes the main activity of a task-based lesson is largely a mat-
ter of perception and therefore, to some extent, arbitrary (Ellis 2006: 37). Teachers need to decide on 
the basic format of the lesson and once it has been decided, the specific option(s) to be included in each 
phase of the lesson can be considered.  Some contemporary coursebooks try to take into account end-of-
course objectives and make use of authentic reading, audio and video materials, which, when combined, 
represent useful exposure to L2. However, much of this material should be assessed appropriately to 
meet the genuine needs of learners. One or two major coursebook series such as inside out (Kay and 
Jones 2001) and new Cutting Edge (Cunningham and Moore 2005) have a task-based strand with an 
emphasis on vocabulary, side by side with, but also separate from grammar and skills syllabi. Teachers 
are aware of the fact that in order to develop learning resources around authentic materials they must 
spend a considerable amount of time finding suitable sources for materials and developing learning tasks 
that will accompany the materials and provide sound scaffolding for the learning process. Hence, many 
teachers shy away from the task-based approach because of the difficult role it implies for the teacher. 
Namely, the teacher has to be prepared for learners to take interactions in whatever direction learners 
choose and always be ready to provide the unpredictable help that will be required (Skehan 2003: 11).

2.  THE ROLE OF TASKBASED LANGUAGE TEACHING  
     IN ELT METHODOLOGY

Task-based instruction is a multi-faceted approach which can be creatively applied with different 
syllabus types and for different purposes, whether it be foreign language teaching or content-based in-
struction (content and language integrated learning, CLIL) in general education. TBLT can be channeled 
systematically into pre-service teacher training courses, in order for students to develop necessary teach-
ing skills and strategies and functional language proficiency so that they could successfully perform the 
tasks set before them.

In an effort to bridge the gap between theory and practice many ELT Methodology teachers, in-
cluding the author of this paper, introduce the microteaching component into pre-service teacher educa-
tion programs, which is a specific form of task-based instruction, aimed at providing student teachers 
with practical language teaching experience. Microteaching is a condensed and simplified teaching situ-
ation which provides teacher trainees with opportunities to systematically study, practice specific teach-
ing behaviors in a simulated environment and receive feedback from the teacher and peers in a non-
judgmental environment. The task is simplified, the length of the lesson may be shortened and the size 
of the class reduced. Namely, student teachers/trainees are to conduct a ten-minute mini-lesson as if it 
were a complete instructional segment. The lesson is designed around the following five lesson basics2:

1. Bridge-in, where a student teacher explains the value of the lesson to other teacher trainees and 
thus gets them interested in the lesson from the outset,

2. objective, where a student specifies the desired learning outcome accurately enough, which is usu-
ally something observable and assessable or measurable,

3. Pre-test, where a student teacher identifies any prior knowledge and whether or not peers can 
already accomplish the objective,

4. Participatory learning, where peers are actively involved in the learning process and achieving 
the desired outcomes,

5. Post-test, where the trainee determines if the learners have indeed learned.

2  This format was first presented to us on a teacher training course Developing a Standard of Teaching Excellence for Mentors, 
organised by The Open Society Institute Croatia – English Language Program, Dubrovnik, Croatia, 1‒5 July 2002
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This task-based format is a powerful training tool in teacher preparation programs which helps 
teacher trainees to develop the skills required for effective and reflective teaching. It is a worthwhile 
practical training experience enabling trainees to learn the art of teaching and recognize or identify 
strengths and weaknesses in their teaching styles before engaging in the teaching practicum and actual 
class experience. Apart from learning and practicing pedagogical skills, trainees also develop their Eng-
lish language skills, they refine their language, especially the jargon used for giving classroom instruc-
tion and managing classroom activity. They learn to use the language effectively while they are involved 
in conducting mini-lessons with their peers. Generally, this task-based application enables student teach-
ers to foster genuine language use, discover and fix their language problems, or improve practical cor-
rectness of structure and vocabulary, then self-evaluate or reflect on their teaching actions, develop ex-
periential knowledge in a controlled and progressive way, develop their ability to plan lessons, organize 
time, manage the class, learn to specify educational aims or objectives, develop teaching activities and 
materials, stimulate classroom interaction, build up their self-confidence, develop autonomy, and learn 
by observing others.

The task-based format in the ELT Methodology course nurtures professionalism in prospective 
teachers. Instead of sitting in classes for a number of years as mere observers of their instructors, who 
teach them by means of a variety of teaching methods, it is now trainees who take over the role of teach-
ers and start developing their own (professional) identity as (student) teachers.  Upon completion of the 
microteaching sessions and the methodology course, student teachers are asked to provide qualitative 
feedback on its usefulness. The feedback almost always reveals the students’ positive views and increas-
ing enthusiasm towards this particular way of acquiring language and teaching competencies and, in the 
words of the students, spices up and stimulates the teaching process and paves the way to possible self-
improvement. If conducted appropriately this instructional experience may have positive and long-term 
effects in the acquisition of verbal and non-verbal behavioral patterns. 

In conclusion, it has to be noted that the overall purpose of task-based methodology is to create 
opportunities for language learning and skill-development through collaborative knowledge-building. 
The following principles can be used to guide the selection of options for designing lessons (Ellis 2006: 
38):

•	 ensure an appropriate level of task difficulty,
•	 establish clear goals for each task-based lesson,
•	 develop an appropriate orientation to performing the task in the Ss,
•	 make sure that Ss adopt an active role,
•	 encourage Ss to take risks,
•	 ensure that Ss are primarily focused on meaning while performing a task,
•	 provide opportunities for focusing on form,
•	 require Ss to evaluate their performance and progress.

3.  CONCLUSION

In order not to settle into monotonous routines teachers should employ as many teaching/learning 
approaches as the particular teaching context permits. One of the ways of accomplishing this goal is by 
varying the linguistic focus of tasks, the language skills they activate, the channels of communication 
they centre on (visual, auditory, tactile), and the group dynamics (whole class, pair/group/individual 
work), to mention but a few aspects. Teachers should encourage students to view tasks as learning op-
portunities to be appreciated rather than tedious obligations imposed upon them, and explain how these 
fit into a wider perspective and relate to the goals of the class and the course as well. This would encour-
age Ss to become more autonomous learners, which is the ultimate goal of the task-based approach. 
There are various methodological possibilities relating to the design of task-based lessons. However, it 
is not possible to prescribe methodological choices, given the lack of knowledge or research about which 
options are the most effective. It is probably up to the teachers to make their methodological decisions 



THE WHATS, WHYS AND HOWS OF TASK-BASED INSTRUCTION  IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

343

based on their own understanding and experience of what will work best with their own students. One 
thing is certain, though: tasks are helpful in meeting the needs of the students and providing a framework 
for creating enjoyable and stimulating classes. A task-based approach to learning implies the notion of 
learning by doing, the concept promoted by many educators throughout history. Learners effectively 
gain knowledge and develop a variety of skills through hands-on experience or learning by doing, which 
is and has always been the most common and, some would say, most effective way of learning.
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Radmila Bodrič

OKVIRI, OSNOVE I METODE UČENJA STRANIH JEZIKA
PUTEM REŠAVANJA ZADATAKA

Rezime

U okvi ru ko mu ni ka tiv nog pri stu pa pod u ča va nju stra nim je zi ci ma, jed nog sa vre me nog i op šte pri hva će nog pri stu pa 
je zi ku, uče nju je zi ka i je zič koj upo tre bi, raz vio se na stav ni pri stup ko ji se te me lji na re ša va nju za da ta ka. Iako u 
li te ra tu ri po sto je raz ne de fi ni ci je poj ma „za da tak”, nji hov za jed nič ki imen ti telj je upo tre ba struk tu ra ili in ter ak ci ja 
na stra nom je zi ku pri če mu je pa žnja usme re na na iz ra ža va nje zna če nja. Na stav ni pro ces ko ji se te me lji na re ša va-
nju za da ta ka pod ra zu me va upo tre bu auten tič nih iz vo ra zna nja i uče nje kroz prak ti čan rad.
Cilj ovog ra da je ste da raz mo tri te o rij ski okvir ovog pri stu pa uče nju stra nog je zi ka, me to dič ko-di dak tič ke ori jen-
ta ci je, te or ga ni za ci ju sa me na sta ve i mo gu će pe da go ške im pli ka ci je pri me nje nog mo de la. Ta ko đe, u ra du će mo 
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po ku ša ti da do ka že mo da je u ova kvom na stav nom si ste mu uče nik u po zi ci ji su bjek ta ko ji kri tič ki i kre a tiv no ko-
ri sti je zik i pri stu pa pro ble mi ma, raz vi ja ju ći u tom pro ce su, osim kre a tiv no sti i spo sob no sti kri tič kog mi šlje nja, 
je zič ku i ko mu ni ka tiv nu kom pe ten ci ju.
Na da lje, u ra du će se pri ka za ti ka ko i ko li ko je pri me na ovog for ma ta iz vo dlji va u me to dič kom pred me tu ko ji se 
ba vi ospo so blja va njem stu de na ta za iz vo đe nje prak tič ne de lat no sti u raz re du.

Radmila Bodrič
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

             radmila.bodric@gmail.com
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FLorentina FreDet

IMPACT DE LA PHONÉTIQUE SUR L’ACQUISITION  
D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

 « La phonétique, pour les non spécialistes, est une science ardue, vaguement intimidante par sa technicité 
même. on espère apprendre à l’utiliser, on n’envisage pas sérieusement de chercher à la connaître […] 
Discipline vécue à la fois comme difficile et indispensable, la phonétique a tenu, dans la didactique, une 
place toujours singulière : tantôt éminente, tantôt subalterne, jamais anodine. Redoutée, fascinante, elle 
s’incarne pédagogiquement et sociologiquement, pour l’apprenant comme pour le béotien, dans l’une des 
valeurs les plus hautes de la pratique langagières : la prononciation. » 1

Pour acquérir une langue vivante il faut, bien évidemment,  apprendre à la parler mais cela n’est possible que si 
l’on connaît sa prononciation, sa « phonétique », l’imitation ne suffisant pas le plus souvent. Cependant, la maîtrise 
d’une bonne prononciation (« compétence phonétique ») suppose des  connaissances théoriques et méthodologiques 
ainsi qu’une aptitude  à percevoir  et à produire les unités sonores de la langue, d’une part, ainsi que  leur réalisation  
dans des contextes particuliers, d’autre part. Pour dédramatiser l’apprentissage de la phonétique – discipline à 
la réputation aride – il  convient de s’interroger sur ses raisons d’être et sur son rôle dans  la communication. 
Ainsi, pour développer les capacités de compréhension, d’interaction et de production orales de ses apprenants,  
l’enseignant devra non seulement posséder un minimum de bases théoriques et méthodologiques mais également 
préparer et animer des activités de correction /pratique  phonétique progressives, afin qu’enseigner /apprendre la 
langue étrangère devienne un plaisir.

Mots clés : phonétique, acquisition d’une langue étrangère, prononciation, prosodie, FLE

1.  MISE AU POINT DE QUELQUES NOTIONS     

L’être humain s’exprime habituellement par la parole, mais il peut  communiquer également par 
écrit, moyen cependant secondaire, tant du point de vue historique que fonctionnel. En fait,  la langue 
écrite n’est autre chose que  la représentation visuelle conventionnelle/codée  de la langue parlée, moyen 
privilégié de la communication humaine. Par ailleurs, en parlant, nous  utilisons  des milliers de mots 
qui sont, sur le plan sonore, véhiculés et portés physiquement par un très petit nombre de sons (appelés 
phonèmes et allophones en phonologie, éléments absolument indispensables  pour la communication 
orale   la plus élémentaire et que l’apprenant étranger devra prononcer correctement, sous peine d’être 
mal- ou incompris) et de mélodies (ou mouvements intonatifs de la parole),  complexes et « étrangers » 
pour l’apprenant débutant dans une langue autre que la sienne.

L’expérience (en particulier de l’enseignement des langues) et les statistiques montrent que très 
peu  d’apprenants possèdent une  grande capacité d’acquisition de la prononciation correcte  d’une langue 
nouvelle, leur permettant  de se passer de l’aide d’un enseignant ; mais comment se « débrouillent » les 
autres? Ils  doivent se plier, au début, à une répétition mécanique, froide et parfois lassante d’exercices 
de prononciation proposés et /ou construits  par l’enseignant. Que peut-on faire alors pour l’apprenant 
qui désire communiquer oralement de manière compréhensible et agréable pour l’interlocuteur natif ?

 Cessant  d’être une science de pure description, réservée à une sorte « d’élite », pour devenir une 
science « d’intervention »,  et entrer dans la classe de langue, la phonétique2 doit être enseignée  de façon  

1  Porcher, L. (1987). 
2  Science des sons de la parole dans leur réalité acoustique et physiologique, la phonétique n’est pas seulement l’étude des 
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systématique, être intégrée autant que possible dans l’étude globale de la langue. Par le biais de la cor-
rection phonétique, l’enseignant peut intervenir alors efficacement,   tout d’abord sur la réception audi-
tive de l’apprenant, en s’assurant que ce dernier  a bien « entendu » ce qui a réellement été prononcé et 
non ce qu’il croit avoir été prononcé car,  pour identifier correctement le sens3, il doit  d’abord  identifier  
correctement le support phonique (d’où découle la nécessité de développer une nouvelle façon d’écoute 
de la chaîne parlée).  Puis,  sur sa production sonore, en facilitant concrètement  sa prononciation4 par le 
travail articulatoire.  Enfin,  la réalisation « correcte »  des sons mais aussi celle  de l’accent, du rythme 
et de l’intonation (la prosodie5), permettra à la prononciation de remplir ses fonctions, puisque  les sons 
et la prosodie  s’exercent à la fois sur le lexique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la stylistique, 
bref, sur tous les aspects de la langue. Dans cette perspective, l’enseignant se doit  d’aborder, en même 
temps que les faits de langue (morpho- syntaxiques, sémantiques, lexicologiques), les faits liés à son 
oralité. 

Puisque  l’intelligibilité de la langue parlée est l’objectif premier de l’activité d’enseignement, 
la pratique de la correction phonétique doit s’imposer au début de l’apprentissage6. En d’autres mots, 
l’apprenant doit rapidement acquérir une prononciation et une prosodie compréhensibles sous peine de 
devenir pénible pour l’interlocuteur natif et, dans la plupart des cas, sous peine de perdre l’attention de 
ce dernier, et ce malgré une bonne maîtrise  de la syntaxe et du lexique. Cela est encore plus vrai (et né-
cessaire) lorsqu’on s’adresse à de futurs enseignants de langue. Mais si l’on constate un certain nombre 
de problèmes de prononciation chez les apprenants, ceci pourrait, très probablement, s’expliquer  par le 
fait que  l’enseignant, d’une manière générale, ignore tout simplement certains aspects de la phonétique 
corrective.

On considère comme un fait établi que les habitudes articulatoires acquises dans la langue mater-
nelle se manifestent tant   dans la production orale en langue étrangère que dans la façon d’écouter dans 
cette  nouvelle langue (phénomène des interférences). Par conséquent, lorsqu’on apprend une nouvelle 
langue, tout le corps devra prendre un nouveau costume pour entrer dans la peau d’un Autre et pouvoir 
parler comme lui mais,  souvent, pour y parvenir, il faut pratiquer une véritable gymnastique articula-
toire! 

Cependant, et comme nous l’avons déjà dit, l’on ne parle une langue que si l’on connaît sa pronon-
ciation, sa « phonétique », et il est capital d’essayer de produire une suite de sons dotés de signification7. 

sons isolés, mais aussi des sons en contexte, des modifications qu’ils subissent dans la chaîne parlée, puisque les sons de 
la parole  se combinent pour former des unités supérieures, pourvues de sens. « La phonétique  est la discipline qui étudie 
essentiellement la substance de l’expression. Elle montre la composition acoustique et l’origine physiologique des différents 
éléments de la parole », Léon, P. (1992).

3  La sémantique est  en étroite corrélation avec la phonétique puisque tous les sons que nous produisons pour communiquer 
transmettent un sens.

4  A ce propos, Pierre Bourdieu note que « la prononciation est ce par quoi un interlocuteur identifie d’abord son locuteur », 
elle provoque la première identité sociale attribuée à quelqu’un. 

5  L’accentuation, le rythme et l’intonation, également appelés éléments suprasegmentaux, car ils se superposent aux éléments 
segmentaux (i.e. les « sons ») pour  « matérialiser » la substance de l’expression sonore, constituent  la prosodie de la langue, 
l’ « ossature » qui porte  les sons et « ponctue » l’oral, en lui donnant une « vie », une « épaisseur ». C’est ce qui permettra 
aux locuteurs et aux auditeurs d’organiser, de structurer la chaîne sonore en unités de sens. Ainsi tout enseignement d’une 
langue étrangère  devrait-il commencer par  l’acquisition de la prosodie. Cependant, des connaissances insuffisantes de cette 
matière et/ou un manque de ténacité  de la part de la grande majorité des enseignants font que la maîtrise du rythme et de 
l’intonation est souvent négligée.

6  « Je pense que la phonétique est beaucoup plus utile au début des études qu’à la fin (i.e., pour améliorer un accent déjà 
fossilisé) », dit une apprenante américaine.

7  « La phonologie ou phonétique  fonctionnelle (nommée aussi phonémique) est la discipline qui étudie la forme de l’expression, 
c’est-à-dire l’arrangement selon lequel s’établit la fonction distinctive des phonèmes [sons avec une valeur distinctive], dans 
la structure de la langue », Pierre, Léon (1992). C’est ce domaine qui servira pour mettre en relation le système phonologique 
de la langue maternelle de l’apprenant  et celui de la langue cible :   il permettra de déterminer les phonèmes présents et /
ou  absents, ceux qui demanderont un traitement  particulier lors de l’enseignement/ apprentissage. Pour cela il faut définir 
avec précision  ce qui est nécessaire de mettre en œuvre auprès des acteurs  de l’activité d’enseignement/ apprentissage, 
enseignants et  apprenants,  pour qu’ils obtiennent les meilleurs résultats.
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Avant tout, il est nécessaire que ces sons soient reconnus auditivement  par les locuteurs natifs et ensuite,   
assemblés les uns aux autres, qu’ils produisent « un message ». Si, dès le début,  l’apprenant prononce 
bien, il sera puissamment motivé pour continuer l’étude de la langue, en la découvrant progressivement ; 
dans le cas contraire, il sera complexé, inhibé, et pourra aller jusqu’au refus de s’exprimer, à l’abandon.  

2.  LA PHONÉTIQUE ET L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES :  
     BREF HISTORIQUE

Bien que la pratique phonétique  ait depuis longtemps  préoccupé l’enseignant de langue (seconde 
et/ou étrangère) la place et l’importance qui  lui ont été accordées ont fortement varié au cours des âges, 
sans doute - du moins en partie - à cause de son caractère « technique ». Vers le milieu du XIXe siècle, 
suite au développement de la linguistique historique et comparative ainsi qu’à la création d’instruments 
pour l’étude articulatoire et l’étude physique des sons de parole, la  phonétique devient une discipline 
scientifique, branche particulière de la linguistique. Aux côtés du vocabulaire et de la grammaire, elle  
est l’un des trois piliers de la composante linguistique, elle-même fondamentale pour l’acquisition  d’une 
langue étrangère.

2. 1.  Marginalisation de la pratique phonétique

Longtemps tributaire de son support privilégié, l’écrit, l’enseignement des langues  accorde 
peu, voire pas de place à la pratique de la phonétique, en considérant  que la prononciation s’acquiert   
essentiellement par l’écoute et l’imitation du maître (méthodologies traditionnelles). Vers la fin du XIXe 
siècle, mais surtout au  début du XXe, naît un intérêt particulier pour les habiletés orales et la pratique 
de la phonétique est intégrée dans les cours de langue. Cependant, et bien que l’on   tente d’attribuer une 
place importante à l’oral, en particulier à partir des années ‘50 (grâce au développement des méthodes 
audio-orales et audio-visuelles, enseignement dit communicatif),  le texte écrit reste dans la pratique la 
principale référence. En effet, l’enseignement des langues étrangères se faisant  essentiellement à travers 
un manuel, les activités orales dépendent directement de cette  source écrite. La place prépondérante, 
voire centrale, accordée au manuel se prolonge entre autres dans les devoirs maison  et  se manifeste  
également dans l’évaluation, plus aisée à mettre en place à  l’écrit qu’à l’oral. Cette  primauté de l’écrit se 
reflète clairement dans la difficulté de perception, de reproduction et  d’expression orales des apprenants. 

Enfin, une des raisons de la  prééminence de l’écrit pourrait aussi  s’expliquer par la formation 
insuffisante des enseignants, davantage  préparés à travailler sur de textes et des exercices écrits qu’à 
animer des activités orales. Cette « incompétence » des enseignants se fait de plus en plus ressentir 
dans les années ’80 et fait naître chez eux le besoin d’un dispositif didactique leur permettant de 
résoudre les problèmes de prononciation de leurs apprenants. De surcroît, l’avènement de l’approche 
communicative, dans laquelle la communication  (« à tout prix », car l’apprenant doit prendre la parole, 
s’exprimer de façon autonome même s’il commet des fautes) a priorité sur l’apprentissage des contenus, 
replonge la pratique de la phonétique dans la marginalité  puisque   le critère « d’acceptabilité », eu 
égard aux exigences de  la communication, remplace celui de «  performance optimale » (identité avec 
le système cible). Le développement des habiletés articulatoires et prosodiques passe sous silence et 
la phonétique  disparaît pratiquement des préoccupations des didacticiens. Soyons modéré, en fait, 
l’approche communicative n’a pas vraiment « chassé » la phonétique de la pratique pédagogique ; son  
absence serait plutôt imputable aux   lacunes importantes dans les fondements de l’enseignement /
apprentissage de ce domaine en langues étrangères. Cependant  il est difficile de concilier les exigences 
d’une communication minimale avec l’absence de pratique phonétique alors que le système sonore est 
le véhicule même de cette compétence de communication…

Certaines attitudes et croyances (qui, de nos jours encore, comptent des adeptes) ont également 
contribué à ce phénomène : la maîtrise  du système phonologique et des nouvelles habitudes articulatoires 
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de la langue cible pourrait  s’acquérir tout naturellement, par simple imprégnation et il suffirait de 
mettre les apprenants en contact avec la langue orale authentique (immersion, bain linguistique). Selon 
certains   chercheurs américains (Krashen, entre autres) la pratique systématique de la prononciation 
ne s’impose pas dans l’acquisition des habiletés phonétiques si l’apprenant est suffisamment exposé à 
la langue orale « authentique » et compréhensible (exposé à une quantité suffisante d’input = stimulus, 
langue).  D’autres avancent l’hypothèse des contraintes biologiques  ou de l’incapacité, après la puberté8, 
d’acquérir une maîtrise des habitudes articulatoires et prosodiques de la langue cible (i.e., apprendre la 
langue étrangère sans accent, la parler comme un natif). Enfin, certains autres estiment la présence d’un 
accent étranger dans les échanges entre natifs et apprenants de la langue9, comme étant peu importante, 
voire négligeable, même…charmante !

Toutefois, ces croyances et attitudes ont été remises en question ;   le besoin de réintégrer la 
composante phonétique dans les objectifs d’enseignement des langues  se fait ressentir et de plus 
en plus d’enseignants et didacticiens reconnaissent l’importance  des faits phonétiques tant dans la 
communication que dans l’acquisition des habiletés langagières. Ainsi,  depuis quelques décennies, 
on assiste à des efforts considérables pour accorder à la phonétique la place qu’elle mérite. En effet, la 
centration de l’enseignement sur les apprenants et la prise de conscience de l’importance des paramètres 
intonatifs dans la communication conduisent à une nouvelle perception du rôle de la prononciation10. 
Cependant, même lorsque l’acquisition d’une compétence orale est considérée comme importante, on  
accorde peu de place à la prononciation et les moyens utilisés ne sont pas à la hauteur des objectifs 
(« lacunes 11» des manuels).

2. 3. La phonétique en classe de  langue étrangère (en l’occurrence, de français : FLE)

La place occupée par l’enseignement de  la phonétique en classe de FLE est, le plus souvent,  
peu valorisée : c’est une matière difficile à enseigner, exigeant de  l’enseignant  des connaissances spé-
cifiques ; sa légitimité12  est discutable : présence des accents régionaux et francophones ; perception 

8  « L’âge critique » (années ’60) est la  version radicale de cette hypothèse : personne ne peut, après la puberté, apprendre à parler 
une langue étrangère  sans accent. Il y aurait une sorte de « calendrier biologique »  au cours duquel la plasticité cérébrale 
serait altérée, soit vers l’âge de 12 ans, réduisant ainsi la capacité de l’organisme humain d’apprendre une langue. Cette 
perte rapide  et irréversible de la réceptivité cellulaire pour l’acquisition du langage chez l’humain expliquerait l’incapacité 
de l’adulte d’acquérir l’accent d’un locuteur natif dans une langue seconde  ou étrangère apprise après la puberté. Cette 
version radicale a cédé le pas à une version dite « modérée », à la suite des recherches sur la latéralisation (spécialisation des 
hémisphères cérébraux) en langue maternelle  qui est achevée  à la puberté.

9  C’est plus ou moins  vrai et  les exemples sont nombreux. Cependant il ne faut pas sous-estimer l’attitude évaluative des 
natifs. Il y a des « limites » pour cet accent qui, source d’interférences, de confusions, de distorsions,   peut entraîner 
l’incompréhension, l’abandon de l’échange.

10  «  Après avoir été mise de côté par la première génération des approches communicatives, on assiste à un retour en force de 
la correction phonétique en classe de langue. En effet, la compétence de communication  que ce soit en compréhension de 
l’oral ou en production orale, repose sur une série de distinctions phonologiques sur lesquelles vont s’établir des distinctions 
grammaticales et lexicales. Une prononciation erronée peut gêner la compréhension d’un message car souvent il n’y a qu’un 
son qui porte la distinction. La qualité de l’échange en dépend. On imagine aisément l’incompréhension et la confusion entre 
deux interlocuteurs dont l’un s’entend dire « Dites-moi tout » alors que l’autre voulait dire « Dites-moi tu ! » », Abry et Abry 
(2007), 7.

11  Les manuels se contentent souvent de proposer des phrases ou des oppositions de mots (cf. « paires minimales ») qu’on 
écoute sur le CD les  accompagnant et on demande de cocher la bonne solution, sans  indications ni véritables développements 
d’exercices pour  favoriser l’écoute et la perception, conditions de base pour un apprentissage efficace de la prononciation. 
Celle-ci n’est pas intégrée dans l’ensemble du processus d’apprentissage, elle apparaît comme un exercice isolé, comme une 
obligation à remplir pour répondre à la  « mode » du moment. De plus, les concepteurs de manuels introduisent la phonétique 
seulement aux niveaux 1 et 2, alors que les difficultés d’intonation et de prononciation des apprenants persistent bien au-delà.

12  La prononciation  est un domaine marqué par une grande variabilité à l’intérieur même d’une communauté linguistique, 
tant  en production : variable en fonction de l’âge, du sexe, de la région, de l’environnement  social, de la morphologie de 
l’appareil vocal…et subjectif, qu’en perception : capacité auditive, subjectivité par rapport à ce que l’on cherche à percevoir 
(Selon Bertrand  Lauret, 2007).
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d’un  accent étranger comme « charmant » ; matière requérant des compétences particulières, relevant 
presque de performances physiques : véritable gymnastique articulatoire !13 Par ailleurs, force est de 
constater que  la pratique orale  d’une langue étrangère  touche directement à la personne : du point de 
vue de la perception, la prononciation est souvent mise en rapport avec « l’oreille –musicale - » : de 
nombreux apprenants étrangers avouent  ne pas entendre  la différence entre certains sons : « Pour moi, 
il y a des sons, des mots que je ne peux pas entendre », dit une apprenante japonaise. Du point de vue 
de la production (articulation ), c’est la bouche , organe plutôt « intime », qui est sollicitée : « C’est un 
mot impossible à prononcer pour moi ». Il n’est pas rare de rencontrer des apprenants qui , par pudeur 
ou par peur du ridicule (phénomène souvent culturel), ne se prêtent pas « au jeu » de prononciation de 
certains sons du français : en prononçant [y], l’avancement des lèvres arrondies  « crée des rides » ou 
« c’est trop féminin » ; [u] est « ridicule » (cf. « faire la moue », Le Bourgeois Gentilhomme, Molière) ); 
la prononciation de [ℇ] exige une  trop grande ouverture de la bouche ; pour  [R] il faut « cracher », se 
gargariser…S’il est plus ou moins facile de corriger une erreur grammaticale ou lexicale, en revanche 
il est  délicat et difficile pour l’enseignant de « corriger » une erreur de prononciation, une mauvaise 
position articulatoire. Enfin, le travail de la prononciation touche l’identité même de l’apprenant qui, 
souvent, ne souhaite pas (nécessairement) « perdre son accent », jugé comme reflet de son ego.

3.  QUE DOITON ENSEIGNER ET APPRENDRE  EN PHONÉTIQUE ?

C’est un fait acquis,  une langue sert à communiquer ; dans ce sens, le Cadre Européen Commun de 
Référence (CECR),  qui reconnaît  bien l’importance de la phonétique dans l’évaluation de la production 
orale,  distingue trois composantes de la compétence de communication : linguistique, sociolinguistique et 
pragmatique. Elément constitutif  de la  compétence linguistique, la compétence phonologique représente, 
d’une part, «  une connaissance de la perception et de la  production »  et de l’autre, « une aptitude à perce-
voir et à produire les unités sonores de la langue et leur réalisation dans des contextes  particuliers, les traits 
phonétiques qui distinguent les phonèmes, la composition des mots, la prosodie ou phonétique de la phrase 
» (CECR). Egalement appelée compétence de communication orale par les didacticiens, elle comporte 
deux composantes : la compréhension (réception) et la production (expression) et leur acquisition (objectif 
prioritaire de l’enseignement des langues étrangères)  est le   garant de l’intercompréhension. Par consé-
quent, et quel que soit le niveau  à atteindre, l’enseignant doit  concentrer tous ses efforts,  tant au niveau 
de la compréhension  (écoute des messages oraux et entraînement à la compréhension14)  qu’à celui de la 
production (expression),  pour que l’apprenant atteigne un bon niveau de prononciation,  les « distorsions » 
importantes pouvant entraîner l’échec de la communication. Dans cette perspective, l’enseignant est obligé 
d’intégrer à l’apprentissage global  de la langue (et parallèlement aux autres faits : lexicologiques, séman-
tiques,  morpho- syntaxiques, etc.), les faits liés à son oralité. (Voir supra).

3.1. Quelles connaissances  l’enseignant  doitil avoir pour enseigner  et/ou pouvoir corriger la  
       prononciation de ses apprenants ?

L’enseignant de  langue étrangère (ici, de français) doit connaître (à défaut de le maîtriser), l’as-
pect purement physiologique de la parole : les organes et l’appareil phonatoire, le mode articulatoire 
(la  différence entre voyelles et consonnes), les notions de voisement (vibration des cordes vocales), 
trait distinctif pour les consonnes, et de nasalité (abaissement du voile du palais) d’une part, et les 
phénomènes physiques de hauteur, durée, intensité, timbre, d’autre part. Par ailleurs, il doit distinguer 
l’audition : capacité physique de l’oreille (« entendre »), de la perception (« écouter »),  interprétation de 

13  « J’ai compris que pour apprendre la prononciation, l’intonation  de la langue, c’est comme apprendre à danser- il faut faire 
travailler les muscles suivant des rythmes : il faut apprendre à danser à la française », idem, 15.

14  En pratiquant autant que possible l’écoute de documents authentiques (enregistrés avec une prononciation soignée et 
accentuée) et la répétition.
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la réalité physique, car une erreur de perception peut entraîner à la fois une erreur de production et une 
erreur de compréhension, comme dans les exemples suivants : [kato] = cadeau, gâteau (Chinois); bain/
vin/pain, dessert/désert, cousine/cuisine, père/peur (hispanophones) ; lit/riz, picoler/picorer, rideau/lido, 
Paris/pâli (Japonais)  ; port/bord/tort/dort (Allemands, Chinois).

Bien évidemment, ce travail n’est pas simple! Il faut établir des priorités et, également,  tenir 
compte  des variations  que les  systèmes phoniques régionaux font apparaître.  En effet,  pourrions-nous  
être gênés d’entendre un étranger prononcer « rose », « chose » avec ‘o’ ouvert et « lait »  avec ‘e’ fermé, 
conformément à la prononciation des Français méridionaux ? En revanche, les contraintes de pronon-
ciation  imposées par le  système commun et qui définissent  le caractère francophone du phonétisme, 
doivent faire  l’objet d’un enseignement systématique. Cette entreprise requiert de la part de l’ensei-
gnant la maîtrise des faits phonétiques, même si nous sommes conscients qu’il ne saurait être un vrai 
phonéticien15. En pratique, l’enseignant  doit choisir (par priorités et en fonction de la langue maternelle 
de ses apprenants) un nombre limité de traits (caractéristiques), ceux qui sont communs à toutes les lan-
gues, car  il ne s’agit jamais (ou presque) pour un étudiant « d’apprendre un trait entièrement nouveau ; 
mais de modifier en  + ou en – , les traits qu’il a l’habitude d’utiliser dans sa propre langue. Exemple : la 
labialité est un trait commun à tous les phonétismes, mais la labialité qui permet d’obtenir un [y] ou un 
[Ø] est l’une des caractéristiques du français ».16

Pour identifier  les erreurs de prononciation et faciliter le travail de ses apprenants, l’enseignant 
peut présenter les caractéristiques du phonétisme français  dans des tableaux  : trapèze vocalique, règles 
de prononciation des voyelles à double timbre (en fonction de la syllabe, de l’orthographe, de la place de 
l’accent, de la consonne qui suit, etc.), règles de prononciation des voyelles nasales, tableaux des rela-
tions consonantiques, des règles d’enchaînement et de liaison, des règles pour le maintien/la suppression 
du « e » muet…Enfin, l’enseignant  doit surtout « dédramatiser » les erreurs  repérées, en plaçant ses 
apprenants dans un climat de confiance et de détente afin de lever les inhibitions.

3. 2. Que doit savoir l’apprenant ?

« Celui qui veut apprendre à bien prononcer une langue étrangère, devra acquérir d’abord la maîtrise 
d’un grand nombre d’habitudes articulatoires nouvelles (une base articulatoire). il ne faut pas croire qu’il 
s’agisse seulement d’apprendre quelques sons nouveaux et, pour le reste, utiliser les sons déjà connus. 
C’est un système d’habitudes articulatoires, y compris l’intonation et l’emploi des accents expiratoires, qui 
sera remplacé par quelque chose de nouveau. »17

Si l’on veut que l’apprenant étranger véhicule « du sens » dans ses communications en  langue 
cible, il doit  avant tout être capable de produire des suites phonétiques correctes mais cela implique  
la  maîtrise de  la structuration syntaxico-intonative de l’énoncé et des traits spécifiques du phonétisme 
français. Il est donc nécessaire  que l’apprenant s’habitue  à « placer » sa phrase dans un mouvement 
phonatoire d’ensemble comportant simultanément : la prononciation juste des sons, la distribution des 
syllabes accentuées (pour le rythme), les  phénomènes d’enchaînement et de liaison , le maintien du 
timbre vocalique (phénomène de stabilité), l’intonation (la mélodie) juste de l’énoncé pour favoriser la 
compréhension dans la communication parlée,   rapprocher sa production autant que possible de celle 
d’un natif… ce n’est pas si simple ! Par conséquent,  surtout au début de l’apprentissage,  il est primor-
dial de maître l’accent  sur la maîtrise des traits phonétiques de la langue étrangère pour que  les appre-
nants développent des attitudes et aptitudes indispensables à leur apprentissage. Et en ce qui concerne 
la prononciation,  si selon les époques on se contentait d’un niveau  minimal « d’intelligibilité » pour 
permettre à l’apprenant d’être  compris, actuellement  les chercheurs du domaine  sont de commun 

15  Selon Bertil Malmberg, sans une connaissance profonde de la phonétique des deux langues en question, l’enseignant  de 
langue n’arrivera jamais à apprendre à ses élèves une prononciation parfaite de la langue cible. 

16  Callamand, M. (1981), 7
17  Idem
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accord que  l’intelligibilité est en rapport étroit avec la représentation phonétique.  En effet, la structure 
sonore de la langue revêt  deux aspects fondamentaux: l’un  purement physique, l’autre  abstrait ou de 
connaissance18 qui, ensemble, font partie de la tâche d’apprentissage. Sans une bonne « phonétique » 
(i.e. prononciation) l’apprenant  a peu de  chances de transmettre un message qui sera bien compris, et 
ce même si les mots sont justes et si la syntaxe est correcte.

Par ailleurs, notons  que l’apprentissage d’une langue étrangère  implique la confrontation de 
deux systèmes phonétiques et phonologiques : celui de la langue maternelle et celui de la langue cible. 
A ce propos, les interférences phonétiques sont une difficulté que certains didacticiens et  enseignants 
ne prennent pas suffisamment  en compte  faute d’une formation suffisante, voire absente, en phoné-
tique et ils laissent passer des erreurs de prononciation, pensant que les sons des deux langues sont 
« identiques » alors qu’en réalité ils diffèrent. Dans son effort de (re)produire le son qu’il a (croit avoir)) 
entendu, l’apprenant recourt aux éléments phonétiques de sa langue maternelle. (Exemple du japonais 
qui ne distingue pas /r/ et /l/, et dont le /u/ ne partage pas tous les traits articulatoires du /u/ français). 
Notons également  que, dès qu’ils apparaissent dans le discours, dans « la chaîne parlée », les sons s’in-
fluencent les uns les autres, subissent des modifications indétectables à l’écrit : c’est la coarticulation ou 
phonétique combinatoire : enchaînements, liaisons, neutralisations, harmonie vocalique, chute du « e » 
…qu’un francophone natif perçoit sans difficulté. Comment acquérir tous ces phénomènes phonétiques 
sans parler/écouter, sans pratiquer l’oral ? (Citons  le cas des apprenants qui, ayant appris surtout une 
langue écrite, arrivés  en France ne comprennent pas les Français lorsqu’ils parlent -vite-).

4.  QU’APPORTE LA MAÎTRISE D’UNE PRONONCIATION ET D’UNE PROSODIE   
     CORRECTES?

4.1. Sur le plan personnel19 affectif   

Si les étudiants  sont sensibilisés aux particularités de prononciation de la langue cible dès le 
début de l’apprentissage, elle leur semblera moins « étrangère », sera  plus facilement acquise. De plus, 
la comprendre  et la prononcer correctement leur permettra d’en apprécier la beauté, la poésie, de la 
vivre dans sa dimension esthétique, renforçant ainsi une relation positive avec cette langue. Voici le 
témoignage d’une apprenante japonaise : « Je voudrais enregistrer votre lecture de ce poème pour ma 
mère. » « Elle parle français ? »  « Non, mais elle aime beaucoup la musique de la langue ». Et celui d’un 
apprenant chinois : « La phonétique est comme l’âme de la langue. C’est comme on chante une chanson. 
La mélodie est importante pour une chanson. En Chine on dit : la parole est comme une fleur de lotus. 
Quand on parle, on fait du son, c’est comme la fleur de lotus.  Quand on prononce correctement, je peux 
sentir des choses (qui) touchent dans mon cœur ».

En cours de langue, des activités  de prononciation bien choisies/conçues peuvent, soit éveiller 
chez les apprenants  un vrai plaisir « oral » leur permettant ainsi de découvrir et d’apprécier  les sonori-
tés, soit les sensibiliser à l’importance des détails, attitude profitable à l’apprentissage et à l’acquisition 
d’une langue en général, voire  même dans la perception de différences culturelles.

De nombreuses activités de prononciation contribuent au développement de la mémoire auditive, 
indispensable pour l’acquisition d’une langue étrangère. C’est le cas, par exemple,  des poèmes qui 
illustrent de manière « concise » les caractéristiques orales de la langue cible, établissant  ainsi des pas-
serelles avec la langue écrite et  favorisant la fixation  des éléments linguistiques qui les composent grâce 
à leur structure spécifique (rythme, rime, force d’évocation, métaphores…). Présentés  de cette façon, 

18   « L’origine du vocabulaire est peu de choses dans une langue. Ce qui compte, c’est l’origine de la prononciation de ce 
vocabulaire, l’histoire des sons d’une langue. Car une langue, c’est avant tout des sons, une matière orale, d’abord modelée 
par la bouche, puis transportée dans l’air sous forme d’ondes lentes, et qui vient caresser l’oreille. Le son est la vraie réalité 
de la langue ; tout le reste n’est qu’abstraction », Pierre Delattre  (1966).

19  N’oublions pas que les apprenants expriment dès le début de l’apprentissage le désir de maîtriser la langue parlée !
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les contenus linguistiques stimulent  la mémoire et facilitent le processus de rétention. 
Ce type de travail peut également  contribuer à la maîtrise des difficultés phonétiques (c’est le 

cas des voyelles nasales et de [oe], étudiées dans des poèmes de  Verlaine20), faciliter l’accès à la forme 
écrite de la langue étrangère et même stimuler une attitude créatrice (reconstitution des poèmes présen-
tés dans le désordre, réécriture « à la manière de », etc.).  De plus, un  travail en groupe  introduit une 
dimension interculturelle si la classe est hétérogène : le partage des savoirs, en  composant  un texte sur 
une structure rythmique donnée ou en reprenant la structure d’un poème, éventuellement  suivi d’une  
présentation orale, implique la participation active de chaque apprenant. 

La maîtrise de la prononciation renforce la confiance des apprenants en eux-mêmes, sentiment qui 
stimule leur motivation : « […] c’est très important pour moi ; si je peux prononcer bien, j’ai confiance 
de mon oral, pour bien communiquer » ; « […] grâce aux cours de la phonétique je n’ai pas peur de 
répondre au téléphone » (apprenants japonais) ;  « […] avant (les cours de phonétique) je ne suis pas 
confiant à moi de parler avec les autres »  (apprenant coréen). 

Une prononciation correcte et fluide, et par conséquent agréable pour l’interlocuteur natif,  rassure 
l’apprenant et (lui) donne souvent l’impression de maîtriser la langue étrangère car elle  peut compenser 
et/ou masquer d’autres erreurs : une erreur syntaxique semble « moins grave» si elle est intégrée dans 
une bonne prononciation. À l’inverse, il est très décevant pour un apprenant qui  s’exprime correctement 
sur le plan grammatical et lexical et pourtant on le comprend difficilement: « […] j’ai étudié très fort la 
grammaire français mais ça ne marche pas bien pour communiquer ; malgré la connaissance des mots 
français, je ne peux pas exprimer exactement. C’est pour ça  de plus en plus, j’ai perdu ma confiance » 
(apprenante coréenne). 

Comme le montrent  ces témoignages, la maîtrise des aspects phonétiques de la langue cible  
apporte un sentiment de réussite et de confiance, psychologiquement  important pour un apprenant 
étranger : vaincre sa timidité et  oser prendre la parole constitue un  facteur décisif dans la levée des 
inhibitions en classe de langue et même  ailleurs. La plupart du temps, les apprenants  sont conscients de  
prononcer mal et n’osent pas ouvrir la bouche, allant jusqu’à mettre la main devant ; l’enseignant doit 
les aider « effectivement » à dépasser cette « gêne »  en dédramatisant l’erreur (correction positive), en 
utilisant tous les moyens à sa portée  et en les encourageant à multiplier leurs efforts.

4.2. Sur le plan linguistique

Rendant l’apprenant plus confiant en lui-même,  la maîtrise des éléments phonétiques de la langue 
étrangère le conduit  à l’acquisition des aspects grammaticaux et lexicaux d’une manière plus efficace, 
puisqu’il n’hésitera plus à pratiquer la langue et une  pratique orale répétée contribuera à une meilleure 
fixation des acquisitions. En effet, dans nos témoignages nous relevons souvent des « avant » (i.e. 
avant les cours de phonétique) et « maintenant » : « Avant […] j’ai parlé avec les français mais c’était 
très difficile pour lui de me comprendre. Maintenant, je fais attention comme je parle, […], en pensant 
de la phonétique. La langue orale ne me fait pas un grand problème comme avant […] » (apprenante 
bulgare) ; « […] ‘je suis’, si je dis comme la prononciation japonaise, beaucoup de mondes ne peut pas 
comprendre. Maintenant je connais comment je dois prononcer ».

Par ailleurs, l’acquisition d’une prononciation correcte  et la maîtrise de la transcription phoné-
tique en utilisant l’Alphabet Phonétique International (surtout pour le français, langue aux  difficultés 
orthographiques bien connues) conduisent l’apprenant  à une meilleure approche de l’écrit, particuliè-
rement dans le domaine de l’orthographe. [Exemple d’astuce : pour retrouver l’orthographe correcte du 
participe passé, beaucoup de Français font appel à la prononciation, donc à leur mémoire auditive : «je 
l’ai écrit» au féminin, se dit «écrite», donc «écrit» s’écrit avec un ‘t’].

La bonne compréhension/utilisation des structures acoustiques (les groupes rythmiques, en tant 
que groupes porteurs de sens) mène  à la maîtrise des structures morphosyntaxiques auxquelles elles 

20  Chanson d’automne et il pleure dans mon cœur, que nous pratiquons avec succès dans nos cours.
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sont  intimement liées, en pratiquant,  par exemple, des activités d’écoute répétée ou de mémorisation de  
poèmes, ou encore des exercices de segmentation (de textes écrits) en groupes rythmiques, de rétablisse-
ment de la ponctuation, etc. Par le biais d’exercices de prononciation concernant un point de grammaire 
bien ciblé (exercices que nous pourrions appeler « grammaire programmée ») comme par exemple  les 
pronoms ‘ en’ et  ‘ y ‘, le subjonctif, les courbes mélodiques selon le type de phrase…l’apprenant pourra 
acquérir à la fois une bonne prononciation et des structures grammaticales correctes.

La phonologie ayant  déjà démontré le rôle joué par les  différences pertinentes entre les sons 
d’une langue, leur maîtrise facilite fortement la compréhension des énoncés. Ainsi,  un étranger qui ne 
perçoit pas la différence entre [s] et [z] a des difficultés supplémentaires pour comprendre des énoncés 
tels : Ils ont/Ils sont, deux heures/deux  sœurs, le dessert/le désert, le poisson/le poison, … ou les diffé-
rences entre [b/v], [ p/b] : bon vin/bain ; parc/barque ; ou  encore entre [y/u] : poule/pull, « tu/tout va(s) 
bien ? ».

4.3.  Sur le plan de la  communication orale, relationnelle

En préconisant   l’apprentissage de la prononciation, on pense surtout  offrir à  l’apprenant plus 
de  chances d’être  mieux compris dans les échanges avec des natifs : « Par les cours de phonétique, 
je peux travailler ma prononciation, je peux parler comme un français, pas comme un taïwanais. C’est 
plus facile pour les français comprennent que je dis […] ». Mais cet apprentissage a également de 
l’importance dans sa propre capacité de compréhension : « C’est bien pour améliorer la compréhension 
orale ». La maîtrise des éléments phonétiques de la langue étrangère facilite par conséquent le processus 
d’intercompréhension. Un étranger qui prononce bien sera compris sans efforts par son interlocuteur 
francophone. Cependant s’il commet des erreurs de prononciation - plus ou moins graves -, (sons  mal 
prononcés, problèmes d’intonation et d’accentuation, problèmes liés aux marques d’expressivités, etc.) 
la communication risque d’être   fortement compromise. En revanche, une bonne prononciation,  et plus 
généralement une bonne maîtrise de l’oral, peuvent aussi constituer  un facteur d’acceptation par  la 
société qui accueille. L’apprenant  ne sera pas constamment considéré  « étranger » et en   faisant des 
efforts pour parler correctement la langue de l’Autre,  il  le respecte, fait un pas vers lui. De fait, un sen-
timent « d’appartenance », « d’intégration »  devient possible.

CONCLUSION

Comme nous venons de le voir, la maîtrise des aspects phonétiques de la langue étrangère (i.e. du 
français) constitue un volet   indispensable  à son acquisition si l’on se situe dans une perspective commu-
nicationnelle. Afin de développer la compétence de communication orale de l’apprenant, l’introduction de 
la phonétique  et  d’un matériel sonore authentique et adéquat, dès le début de l’apprentissage, s’imposent.  
L’apprenant doit être exposé à l’oral de la langue cible dans ses diverses manifestations : variété des niveaux 
de langue, des voix (selon le sexe, l’âge), des prononciations   (variantes régionales et sociales). Domaine 
sensible,  certes,   tant pour les enseignants que pour les apprenants, la maîtrise des aspects phonétiques du 
français  est capitale  dès lors qu’il y a interaction avec un natif/francophone. Il est donc  primordial que  
l’apprenant découvre le fonctionnement de la prononciation : non seulement les structures rythmiques, 
syllabiques, phonématiques et autres, mais également leur ordre  d’importance en fonction de ce qu’une 
« oreille francophone » attend (consciemment ou pas). Par conséquent, il est indispensable  qu’enseignants 
et apprenants  pratiquent la phonétique, même si cela exige des uns  de parfaire leurs connaissances et, 
éventuellement, de faire un peu moins de grammaire, et des autres, de faire des efforts parfois « sportifs » 
(cf. gymnastique articulatoire). Accorder à la phonétique et à sa pratique une place certaine dès le début de 
l’apprentissage, « […] donne l’espoir que l’on va réussir, un jour, à produire les sons parfaitement » (appre-
nante thaïlandaise) et augmente  les chances des apprenants d’acquérir de manière efficace et durable une 
langue moins  « étrangère » qu’ils pratiqueront avec plaisir.
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Quoique « délicat », le travail de la prononciation (quel que soit l’âge ou le niveau de l’appre-
nant) doit prendre en compte la personne, sa motivation, ses capacités vocales,  son plaisir du jeu car 
sa véritable entrée dans la langue orale se fera  « en endossant un nouveau costume, en entrant  dans la 
peau de quelqu’un d’autre ». 
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ЗНАЧАЈ ФОНЕТИКЕ ЗА УСВАЈАЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Резиме

Да би се не ки стра ни је зик усво јио, по треб но је на у чи ти ка ко се он го во ри, али то се мо же по сти ћи је ди но 
ако се по зна је ње гов из го вор, ње го ва „фо не ти ка“ бу ду ћи да про сто ими ти ра ње нај че шће ни је до вољ но са мо 
по се би. Ипак, вла да ње до брим из го ворм („фо нет ска ком пе тен ци ја“) прет по ста вља ка ко те о риј ска и ме то-
до ло шка зна ња та ко и спо соб ност да се, с јед не стра не, уоче и ре про ду ку ју гла сов не је ди ни це је зи ка, од но-
сно да се, с дру ге стра не, оне ре про дуку ју у од го ва ра ју ћим кон тек сти ма. Да би се олак ша ло са вла да ва ње 
фо не ти ке – ди сци пли не ко ја ва жи за су во пар ну – ва ља се за пи та ти о раз ло зи ма ње ног по сто ја ња и о ње ној 
уло зи у ко му ни ка ци ји. Сто га, да би код уче ни ка раз вио спо соб но сти усме ног раз у ме ва ња, ин тер ак ци је и 
усме не про дук ци је, на став ник мо ра не са мо да по се ду је ми ни мум те о риј ских и ме то до ло шких зна ња, већ 
исто та ко и да бу де спре ман да при пре ма про гре сив не ак тив но сти ве за не за фо нет ске ве жбе и ко рек ци ју 
из го во ра, ка ко би на ста ва/уче ње стра ног је зи ка пред ста вља ли за до вољ ство.

      Florentina FREDET
  Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, France

                                    ffredet@univ-paris3.fr
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VanJa Manić Matić – nataša PoPoVić

LA CHANSON FRANCOPHONE EN CLASSE DE FLE1

En tant qu’élément du patrimoine culturel d’un peuple, la chanson peut servir de document authentique et repré-
sente l’outil pédagogique par excellence. Le présent article traite de la question de l’utilisation de la chanson fran-
cophone comme support didactique en classe de FLE. Ce type de support ne doit pas seulement servir à acquérir 
des connaissances linguistiques mais peut aussi renvoyer à des réalités concrètes de la culture francophone. En 
analysant quelques chansons de différents pays francophones, nous allons essayer de voir ce qu’elles peuvent 
apporter à l’enseignement du FLE et de démontrer que la chanson est une des meilleures façons d’illustrer la 
diversité linguistique et culturelle.

Mots-clés : francophonie, chanson, culture, civilisation, français langue étrangère.

1.  INTRODUCTION

Notre objectif c’est de faire découvrir quelques éléments des cultures francophones, ainsi que 
certaines variétés de la langue française, notamment le français parlé en dehors de la France (en Afrique, 
au Québec et en Acadie). Chaque pays a ses particularités culturelles qui se reflètent dans la langue. En 
parlant des pays francophones il est très important de mentionner que chacun d’entre eux fait partie des 
anciennes colonies françaises et représente aussi une variété originale du français. 

Les chansons que nous allons proposer renvoient au cadre spatio-temporel dans lequel elles ont 
été créées, aux aspects culturels (la vie quotidienne, les coutumes, les habitudes, l’actualité) et à la 
diversité de civilisations francophones. Cette interculturalité « repose sur le principe fondamental que 
les cultures sont égales en dignité et que, sur le plan éthique, elles doivent être traitées comme telles 
dans le respect mutuel. Concrètement, en revanche, leur puissance est différente et, dans leurs rapports 
de force, les minorités se trouvent fréquemment réduites au silence. L’interculturel, dès lors, devient 
une revendication, une lutte et, de ce point de vue, c’est bien qu’il tienne le haut du pavé. » (Cuq 2003 : 
137) Aujourd’hui, les chansons circulent très rapidement d’un pays à l’autre, et ainsi elles relient tous 
les coins du monde francophone. « Quand tout circule, chacun a besoin de racines et la Francophonie, à 
l’exclusion d’aucune autre, fait partie des racines culturelles du monde. Mais il n’y a pas de culture sans 
langue. C’est pourquoi la francophonie n’est pas un aimable reste de la puissance passée de la France, 
mais bien une chance pour tous les peuples qui partagent cette langue et ces valeurs. » (Wolton, D. in 
Laulan, Oillo 2008 : 24)

Pour mieux nous approcher de ce domaine d’étude, nous partirons de la définition même de la 
chanson. D’après Le Petit Robert, la chanson représente le « texte mis en musique généralement divisé 
en couplets et refrain et destiné à être chanté ». (Rey-Debove, Rey 1998 : 343) C’est un éventail de 
textes et de mélodies variées qui reflètent la culture d’un peuple. « Enfin il y a des arguments culturels en 
faveur de la chanson en classe : les peuples chantent et écoutent des chansons qui, d’une façon ou d’une 
autre, parlent d’eux, de leurs problèmes, de leur histoire, de leur situation. Et si apprendre une langue, 
c’est aussi apprendre un peu de la civilisation qui a donné naissance à cette langue et dans laquelle elle 
vit, la chanson se trouve justement à la croisée de ces différents chemins. » (Calvet 1980 : 2) 

Comme tous les documents authentiques, à l’origine la chanson n’était pas prévue pour un usage 
pédagogique. Aujourd’hui, dans les méthodes communicatives il y a une tendance de l’introduire de 
plus en plus. Du point de vue didactique, les chansons représentent des ressources précieuses qui com-

1  Cet article a été écrit dans le cadre du projet No 178002 du Ministère de l’Éducation et de la Science de la République de 
Serbie, « Les langues et les cultures dans le temps et dans l’espace ».
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plètent l’enseignement d’une langue étrangère. Elles servent non seulement à l’acquisition des compé-
tences linguistique et communicative mais aussi à l’acquisition de la compétence culturelle, c’est-à-dire 
qu’elle comprend toutes les trois compétences nécessaires dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 
En outre, il ne faudrait pas oublier l’aspect ludique de la chanson, ce qui est d’une grande importance 
pour la motivation des apprenants de tous les âges. Elle offre également la possibilité de travailler sur 
les différents supports - vidéo, audio et textuel - ce qui donne une image complète et pittoresque de la 
chanson. De même, la chanson devrait être adaptée aux objectifs visés et prudemment choisie. 
Nous allons proposer quelques pistes pour l’exploitation pédagogique de la chanson dans la classe de 
FLE2, en tenant compte du fait que certaines chansons reflètent mieux des particularités linguistiques et 
d’autres des particularités culturelles. 

2.  CHANSON CONTEMPORAINE FRANÇAISE 

Dans cette partie, nous allons nous focaliser sur la chanson contemporaine française qui illustre 
bien la langue parlée, avec laquelle les apprenants ne sont pas très souvent en contact. La chanson que 
nous avons choisie, Je veux de Zaz (nouvelle venue sur la scène française), est un mélange de jazz 
manouche, de soul et d’acoustique, qui a eu un énorme succès non seulement en France mais également 
dans d’autres pays.  Elle traite du problème du luxe, des clichés et des préjugés qui représentent les 
« valeurs » de la société occidentale contemporaine. La chanteuse rejette toute cette hypocrisie et reven-
dique un autre mode de vie, plus simple et plus réel, basé sur la franchise. 
Pour travailler sur cette chanson, il est possible d’utiliser les stratégies usuelles : 

- compréhension orale (travail avec le clip - demander aux apprenants d’identifier les personnages, 
leurs actions, les lieux. Attirer l’attention sur la fin du clip et le geste que la chanteuse fait : Contre qui/
quoi se révolte-t-elle ? Faire des hypothèses sur le contenu de la chanson)

- compréhension écrite (faire compléter un texte lacunaire aux apprenants, puis faire repérer les expres-
sions du français familier et proposer un exercice d’appariement – les apprenants associeront les mots et les 
expressions des deux colonnes dont l’une représente le français familier et l’autre le français standard :

Français familier Français 
standard

1. en avoir marre
2. se casser
3. crever
4. le fric
5. se ficher
6. kiffer
7. le boulot
8. la bagnole
9. bouffer
10. bosser

a. la voiture
b. de l’argent
c. aimer
d. manger
e. le travail
f. s’en aller
g. travailler
h. se moquer
i. en avoir assez
j. mourir

Il faudrait également attirer l’attention des apprenants aux caractéristiques typiques de l’oral, telles 
que l’élision : d’l’amour, d’la joie, f’ra, ou l’omission de l’adverbe de négation ne : j’vous en veux pas). 

2  Les activités pédagogiques que nous proposerons sont destinées aux apprenants des niveaux A2-B1 selon le Cadre européen 
commun de référence pour les langues.
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On peut diviser la classe en deux groupes. Un groupe relève les mots et les expressions liés au 
luxe et l’autre les mots et les expressions liés à la vie « simple » que la chanteuse revendique.

- expression orale (lancer un débat sur l’influence du monde occidental (capitalisme) sur la Serbie, 
ses avantages et ses inconvénients)

- expression écrite (chaque apprenant choisit dix mots-clés de la chanson et fait une rédaction en les 
utilisant)

Étant donné que les chansons contemporaines se servent souvent du français tel qu’on le parle, 
c’est-à-dire le plus souvent du français familier, riche en mots du français quotidien, nous tenons à 
souligner que leur insertion en classe de FLE est très importante parce que c’est justement ce français 
familier qui permettra aux apprenants de communiquer plus efficacement dans un milieu francophone 
ou avec les locuteurs natifs.

3.  CHANSON AFRICAINE 

Pour représenter le milieu culturel francophone de l’Afrique, nous avons choisi une chanson appar-
tenant au genre du reggae - Africain à Paris de Tiken Jah Fakoly. Il s’agit d’un style révolutionnaire né 
en Jamaïque, repris par de nombreux musiciens africains. C’est une reprise de la mélodie et, en partie, 
du sujet de la chanson Englishman in new york de Sting. L’artiste s’est servi d’une mélodie déjà connue 
pour s’approcher plus facilement du public non seulement africain mais aussi du public du monde entier. 
C’est précisément avec ce genre de musique qu’il voulait transmettre le message selon lequel le monde 
occidental devrait changer sa politique envers les immigrés et c’est pour cette raison que cette chanson 
est riche en particularités socio-culturelles. L’auteur de la chanson a particulièrement insisté sur de 
sérieux problèmes des immigrés africains, des sans-papiers qui vivent, ou plutôt survivent, dans la ban-
lieue parisienne (« J’ai un toit et un peu d’argent », « on vit là tous ensemble, on survit, on ne manque 
presque de rien, c’est pas l’enfer ni l’paradis d’être un Africain à Paris », « je ne fais que travailler », 
etc.). Le problème de l’immigration et de la quête identitaire apparaît souvent dans les chansons de 
Tiken Jah Fakoly et de nombreux musiciens africains. Les immigrés restent toujours des étrangers dans 
n’importe quel coin du monde. Ces artistes immigrés africains ont en quelque sorte pour objectif de 
changer leur statut, ainsi que celui des autres immigrés de n’importe quelle nationalité. 
La chanson Africain à Paris permet également le travail sur toutes les quatre compétences langagières :

- compréhension orale (visionnement du clip sans le son - demander aux apprenants d’identifier les 
personnages, leurs actions, les lieux ; relever toutes les images qui montrent la culture africaine ; faire 
des hypothèses sur le contenu de la chanson ; visionnement du clip avec le son - faire découvrir l’accent 
d’une autre variété du français ; poser quelques questions pour s’assurer de la compréhension globale)

- compréhension écrite (vérifier les réponses précédemment données par les apprenants ; compré-
hension plus détaillée)

- expression orale (distribuer une carte d’Afrique aux apprenants, leur demander de repérer certains 
pays et de dire lesquels de ces pays sont francophones ; lancer un débat sur le thème de l’immigration - 
comment elle est perçue en France et en Serbie)

- expression écrite (rédaction d’une lettre – un étranger qui habite en Serbie envoie une lettre à sa 
famille ; il parle des atouts de la vie en Serbie et des problèmes auxquels il est confronté.)
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4.  CHANSON CANADIENNE

Le Canada aussi fait partie du monde francophone, car il était autrefois une colonie française. 
Les chansons de ce territoire sont très intéressantes du point de vue culturel et linguistique ; on y trouve 
plusieurs variantes du français (le français acadien, le français louisianais, le français québécois). Dans 
beaucoup de chansons canadiennes chantées en français nous pouvons remarquer un accent qui est assez 
différent de celui du français standard, ainsi que de nombreuses particularités au niveau lexical. 
Ce qui est aussi très typique pour le Canada c’est que d’un côté il accepte et protège depuis longtemps 
beaucoup de cultures qui coexistent, et d’un autre côté il exprime une certaine identité qui se reflète dans 
une mosaïque cohérente et mouvante de gens venus de tous les coins du monde.

a.  Chanson québécoise
Comme tous les francophones loin de leur terre matrice, les Québécois d’origine française sont 

constamment en quête identitaire d’autant plus que leur langue est menacée par les parlers anglophones. 
C’est la raison pour laquelle ils essayent de protéger leur patrimoine langagier dans toutes les sphères de 
la vie quotidienne. La chanson est seulement un des moyens qui leur permet de manifester leur attache-
ment à la langue française. Parmi les représentants de la chanson québécoise contemporaine, nous avons 
choisi un groupe de musique folklorique - Mes Aïeux. Leur répertoire est caractérisé par des textes divers 
et mordants et leur langue par les particularités du français québécois. Dans leur chanson Dégénérations, 
comme le terme même le désigne, ils parlent de la perte des qualités naturelles de leur race, avec une 
pointe d’humour. Les thèmes évoqués dans la chanson sont : la transmission de la tradition, la critique de 
la modernité, la dénonciation de l’individualisme et la volonté d’assurer la descendance de son peuple.

Dans un premier temps, il faudrait sensibiliser les apprenants à la culture générale francophone au 
Canada (Les apprenants répondent aux questions suivantes : Quelles sont les langues officielles du Ca-
nada ? Quelle langue parle-t-on au Québec ? Connaissez-vous des chanteurs et chanteuses canadien(ne)
s ? Lesquel(le)s ? En quelle langue chantent-ils ?), puis passer à l’exploitation pédagogique de la chan-
son :

- compréhension  orale (donner aux apprenants une liste de mots et leur demander d’entourer les 
mots entendus dans la chanson)

- compréhension écrite (exercice d’appariement - les apprenants associent les mots et les expressions 
des deux colonnes dont l’une représente le langage parlé du français québécois et l’autre le français 
standard)

Français québécois Français standard
1. frette 
2. pis 
3. un trois et demi
4. la cenne noire 
5. hold-uper 
6. la tivi
7. encabané 
8. pus

a. un trois-pièces 
b. enfermé
c. pièce de monnaie en cuivre valant un cent 
d. attaquer à main armée 
e. TV
f. froid 
g. plus
h. puis

- expression orale (donner son avis à propos du thème de la vie d’autrefois et la vie moderne : 
avantages / inconvénients ; lancer un débat sur les variétés de la langue parlée en Serbie et les influences 
de l’anglais)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_folklorique
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- expression écrite (rédaction d’un essai sur la sauvegarde de la langue maternelle des apprenants).

b.  Chanson acadienne
Bien qu’aujourd’hui ils appartiennent à un « pays disparu », les Acadiens sont très attachés à leur 

histoire. Beaucoup de chansons acadiennes en témoignent ; ainsi Zachary Richard, artiste francophone 
de Louisiane, évoque le passé de ses ancêtres dans la chanson Réveille, inspirée par le « Grand Déran-
gement », la période la plus noire de l’histoire des Acadiens. « Après avoir été jusqu’en 1670 l’objet de 
luttes entre la France et l’Angleterre, ce qu’on appelait alors « l’Acadie » (...) reste française de 1670 à 
1713, date à laquelle elle passe sous domination anglaise. Mais les Acadiens, qui avaient toujours désiré 
rester neutres dans les querelles qui opposaient les Anglais aux Français, refusent de prêter serment au 
roi d’Angleterre. Jugés indésirables par le gouvernement britannique, ils sont déportés en 1755 : embar-
qués de force sur quarante-six bateaux réunis à Grand-Pré, une grande partie d’entre eux sera dispersée 
dans plusieurs régions des actuels États-Unis. Beaucoup périront en mer, mais certains finiront par s’ins-
taller en Louisiane. » (Walter 1988 : 219)

Dans la chanson de Zachary Richard il s’agit d’un appel adressé au peuple acadien de se réveiller, 
de protéger son territoire de l’invasion anglaise et de « sauver l’héritage ». C’est une revendication de 
la part d’une certaine partie de la population acadienne, qui est depuis le « Grand Dérangement » en 
quête identitaire, d’être acceptée. Elle rend hommage au courage et à la ténacité des Acadiens dépor-
tés. L’accompagnement musical aussi joue un rôle important dans la chanson. Il reflète bien ce danger 
auquel était exposé le peuple acadien ; d’abord c’est la voix, plutôt un cri, qui met en garde contre le 
danger et puis s’enchaînent les percussions annonçant la bataille. Ce qui est aussi évident c’est l’accent 
du chanteur qui est spécifique car il s’agit d’un accent proche de ceux du Canada.  En ce qui concerne le 
vocabulaire, il est riche en mots qui décrivent pittoresquement la guerre (brûler, sang mouillé, chasser 
comme des bêtes, détruire les familles, prendre le fusil, battre, faire prisonnier, etc.) et pas tellement en 
particularités linguistiques du français canadien. Notre objectif est donc de présenter une riche histoire 
du peuple francophone en dehors de la France ainsi que ses difficultés de survie dans un entourage 
anglophone.

Pour utiliser cette chanson en classe de FLE, on peut se tenir aux démarches pédagogiques 
suivantes :

- compréhension orale (distribuer aux apprenants les vers découpés, ils les remettent dans l’ordre en 
écoutant la chanson)

- compréhension écrite (faire remplir un questionnaire au choix multiple - ex. Qui sont les goddams 
dans la chanson ? (les Français, les Indiens, les Anglais) ; Que représente le verbe brailler ? (rire, 
pleurer, voler), etc. ; faire relever les mots et expressions appartenant au champ lexical de la guerre)

- expression orale (les apprenants font un petit exposé sur leur pays en parlant de leurs ancêtres)

- expression écrite (présenter un événement important historiquement pour le pays des apprenants). 

Pour aller plus loin, nous proposons le travail sur la chanson Évangeline, interprétée par de nom-
breux artistes, dont Annie Blanchard (2006). Le texte de la chanson est inspiré de l’héroïne fictive 
Évangeline du poème écrit en 1847 par Henry Longfellow, poète américain, qui raconte la déportation 
des Acadiens. Ce poème, traduit en quinze langues, a fait connaître au monde entier l’existence des 
Acadiens.
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5.  CONCLUSION

Dans l’enseignement de la civilisation, la chanson représente un outil pédagogique précieux qui 
permet aux apprenants de s’approprier la culture de la langue-cible. Notre but est de sensibiliser les 
apprenants aux différentes cultures francophones en utilisant la chanson comme le miroir de la société 
dans laquelle elle a été créée. Ses thématiques très variées, de la tradition jusqu’aux problématiques 
complexes de la société actuelle, sont une ressource très importante d’exploitation pédagogique. De 
plus, comme elle permet de travailler sur les quatre principales compétences langagières, il est indispen-
sable de l’intégrer et d’améliorer son statut en classe de français langue étrangère. Avec sa musique riche 
en couleurs francophones et son caractère ludique, elle donne aussi le plaisir et l’envie d’apprendre aux 
apprenants. De même elle véhicule les différentes variétés de la langue et nous démontre que la langue 
française d’aujourd’hui ne connaît pas de frontières car ce n’est pas une langue qui appartient seulement 
aux Français, mais aussi à tous les autres francophones. Chaque pays francophone contribue d’une façon 
ou d’une autre à sa richesse. C’est aussi un phénomène de résistance bien puissant, en transformation 
constante, qui contribue à la vivacité d’un peuple et d’une culture. C’est pour cette raison que la chanson 
joue un rôle très important dans la classe de FLE et qu’il ne faut pas hésiter à l’utiliser le plus souvent 
possible pour relier les cultures francophones ou non entre elles. 
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Вања Манић Матић - Наташа Поповић

ФРАНКОФОНА ПЕСМА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Резиме

Тема овог рада је коришћење франкофоних песама као могућих видова аутентичних докумената у наста-
ви француског као страног језика. Будући да представља огледало друштва у којем је створена, песма 
представља вредно методичко средство које омогућава ученицима да усвоје културу циљног језика. 
На примеру неколико франкофоних песама (из Француске, Африке, Квебека и Акадије) указали смо на 
њихов допринос у настави, као и на њихове језичке и културолошке особености које су битне у сагледавању 
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јединствене франкофоне цивилизације. Њихове шаролике теме – од традиције до проблема савременог 
друштва – су од великог значаја када је у питању настава француског као страног језика. Поред тога, песма 
омогућава рад на свим језичким компетенцијама, које су предвиђене Заједничким европским оквиром за 
живе језике са три различита аспекта (аудио, видео и текст). Такође треба имати у виду и њихов забавни 
карактер који је веома битан за мотивацију ученика свих генерација. С једне стране, песма даје реалну сли-
ку говорног језика са којим ученици нису често у контакту, а са друге осликава различите језичке особено-
сти одређених подручја. Свака франкофона земља на неки начин доприноси њеном богатству. Она такође 
представља средствао за очување личног идентитета неких народа и култура.
Према томе, из свих наведених разлога, требало би побољшати њен статус у настави француског као стра-
ног језика и користити је што је више могуће јер она представља спону не само између франкофоних кул-
тура, већ и између различитих култура уопште.
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JuLiJana Vučo

O NEKIM IZDANJIMA ZA DIVULGACIJU ITALIJANSKOG JEZIKA  
U CRNOJ GORI  U PERIODU 1941  1943. 1

Јed na od po tvr da bli skih ve za Ita li je i Cr ne Go re, je ste i kon tu ni ra no pri su stvo ita li jan skog je zi ka. Ovi  kra je vi 
od u vek su ima li raz vi je ne tr go vin ske, po mor ske i mno go stru ke kul tur ne i isto rij ske ve ze sa Ita li jom. U pe ri o du 
oku pa ci je 1941 - 1943. go di ne Cr ne Go re ita li jan ski je bio je dan od je zi ka na ko ji ma se op šti lo, je zik ko ji se učio 
u ško la ma i, de lom, je zik ad min si tra ci je. Otu da su u pe ri o du ita li jan ske oku pa ci je ob ja vlje na iz da nja ko ja su slu-
ži la kao in stru ment u di fu zi ji ovog je zi ka i po spe ši va nju ko mu ni ka ci je na ita li jan skom. U ra du se go vo ri o ne kim 
pri ruč ni ci ma na me nje nim uče nju ita li jan skog je zi ka ob ja vlje nim u  Nik ši ću če tr de se tih go di na pro šlog ve ka, kao 
re flek si ja na po tre be iza zva ne po ja ča nim pri su stvom i upo tre bom ita li jan skog je zi ka u ta da ak tu el nom isto rij skom 
po li tič kom, dru štve nom i kul tur nom kon tek stu.

Ključ ne re či: Pri ruč ni ci, uče nje stra nih je zi ka, ita li jan ski je zik, srp ski je zik, Cr na Go ra.

Re gi stro va nje, opi si va nje i tu ma če nje oso be no sti udž be ni ka, gra ma ti ka i kon ver za cij skih pri ruč-
ni ka ko ji su ob ja vlji va ni za srp ski ili srp sko hr vat ski i ita li jan ski je zik sa ove stra ne Ja dra na, utvr đi va nje 
i opis me to dič kih po stup ka u nji ho vom na sta ja nju i pro ble ma ve za nih za kon tra sti ra nje je zi ka, srp skog i 
ita li jan skog, za po tre be ita li jan skih ili srp skih ko ri sni ka, kao i kon tra sti ra nje kul tur nih i so ci o lul trur nih  
kon tek sta ni je ne po zna ta te ma ti ka u na šem na uč nom okru že nju. O ovim te ma ma, ali iz su prot ne per-
spek ti ve, srp sko hr vat skim gra ma ti ka ma i pri ruč ni ci ma ob ja vlje nim u Ita li ji, psto je već zna čaj ne stu di je 
(Klajn, 2000a, Klajn 200b). U ovom ra du osvr nu će mo se na dva slič na de la na sta la u Cr noj Go ri u pe ri-
o du to kom dru gog svet skog ra ta.

1.  O DUHU VREMENA 

U Cr noj Go ri, u Nik ši ću, u pe ri o du iz me đu 1941. i 1943. go di ne, iza šlo je iz štam pe ne ko li ko 
pri ruč ni ka za uče nje ita li jan skog je zi ka. Raz lo zi za štam pa nje ova kvih pri ruč ni ka bi li su si gur no pod-
stak nu ti po tre ba ma ve za nim za isto rij ski tre nu tak ita li jan ske oku pa ci je (An dri ja še vić, Ras to der, 2006: 
407), od no sno za pe riod ita li jan ske upra ve  u Cr noj Go ri (Vig no li, 2002). Cr na Go ra ni je bi la ni ka kav 
iz u ze tak, de li la je sud bi nu ju go slo ven ske dr ža ve i per spek ti vu an ti fa ši stič ke bor be u Evro pi i u sve tu 
(An dri ja še vić, Ras to der, 2006:406). O ta kvom kon tek stu go vo ri i San to ro (San to ro, 2006:351), sma tra-
ju ći da je Cr na Go ra od pr vog tre nut ka bi la tvrd orah za ita li jan sku upra vu ko ja se na kon ustan ka 13. ju la 
1941. usta li la tek sre di nom av gu sta iste go di ne.

O na me ra ma ita li jan ske ad mi ni stra ci je da u Cr noj Go ri us po sta vi red i sta bil nost go vo re iz ve šta ji 
ita li jan skog ci vil nog ko me sa ra, ad mi ni stra to ra u Cr noj Go ri Gu ljel ma Ru li ja (Gu gli el mo Rul li). O ta-
kvim te žnja ma sve do če i od lu ke ko ji ma je Ru li pro pi sao pro gram ši re nja ita li jan ske kul tu re sa ci ljem 
da se lo kal na in te li gen ci ja osvo ji la tin skom kul tu rom (San to ro, 2005:351), ru ko vo đen ide jom da na kon 
voj ne re pre si je ko ja je spro ve de na na kon ustan ka 1941. usle di pe riod mi ra i sa gla sja. San to ro iz Ru li-
je vih iz ve šta ja pre no si stav da na te ri to ri ji Cr ne Go re po sto ji vi sok pro ce nat obra zo va nog sta nov ni štva, 
de lom za do je nog ko mu ni zmom i ne po ver lji vog pre ma ita li jan skoj upra vi, kao i uve re nje ci vil nog ko-
me sa ra da po li tič koj pro pa gan di, ko ja je u to vre me već uve li ko bi la u to ku, tre ba da pret ho di ona ko ja 

1  Ovaj rad izrađen je u okviru projekta Dinamika, struktura srpskog jezika, 178014, koji finansira Ministarstvo prosvete i 
nauke Republike Srbije. 
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će pri vu ći in te lek tu al ce mir nim, me to dič nim i oba zri vim de lo va njem, ka ko bi se ospo so bi li da či ta ju 
knji ge i ča so pi se kao i po zna ta de la ita li jan ske knji žev no sti na ita li jan skom je zi ku. Iako ne eks pli cit no, 
stav ci vil nog ad mi ni stra to ra Ru li ja pod ra zu me va di vul ga ci ju ita li jan skog je zi ka bu du ći da se pre no še nje 
kul tur nog uti ca ja po li tič ki do mi nant ne ze mlje, po nje go vom mi šlje nju, ne mo že oba vi ti bez ita li jan skog 
je zi ka kao in stru men ta. 

Ova kav kon tekst, ko ji je pod ra zu me vao ja ča nje ita li jan skog uti ca ja na te ro to ri ji Cr ne Go re,  pod-
sti cao je i hra brio iz da vač ke ak tiv no sti usme re ne, s jed ne stra ne ka po spe ši va nju i po ja ča va nju ita li jan-
skog uti ca ja na oku pi ra noj te ri to ri ji, a sa dru ge, ve za ne za re al ne po tre be u sva ko dnev nom kon tak tu 
ita li jan skog ad mi ni stra to ra i lo kal nog sta nov ni štva. Ko ri sni ci ovih pri ruč ni ka mo gli su bi ti gra đa ni ko ji 
su de li li isto rij ski tre nu tak i ži ve li sva ko dnev ni ži vot,  sa ili na dva je zi ka ali i Ita li ja ni, ko ji su se na la zi li 
u Cr noj Go ri kao voj ni ci ali i iz ad mi ni stra tiv nih, tr go vin skih ili dru gih raz lo ga . 

2.  O IZDAVAČU

Nik šić ka knji ža ra-štam pa ri ja „Pro gres“, vla sni ka Mi lu ti na Ra do i či ća, ob ja vi la je u pe ri o du iz me-
đu 1941. i 1943. go di ne ne ko li ko pri ruč ni ka za uče nje ita li jan skog je zi ka2. Štam pa ri ja je bi la je ak tiv na 
od 1922. do 1948. go di ne ka da je na co na li zo va na (Mar ti no vić, 2007:57). Uz knji ža ru, Ra do i čić je po se-
do vao i štam pa ri ju u ko joj su štam pa ne knji ge i dru gi gra fič ki ma te ri jal. Cen tral na štam pa ri ja i knji ža ra 
na la zi le su se u Nik ši ću gde se na la zio ši rok iz bor knji ga iz „li je pe knni žev no sti, fi lo zo fi je, pe da go gi ke, 
psi ho lo gi je, na rod ne knji žev no sti“ (Mar ti no vić, 2007:57), udž be ni ci (po moć na la tin ska či tan ka, za ko ni 
i ured be iz tog do ba. To kom dva de set šest go di na svog ra da, štam pa ri ja „Pro gres“ je ob ja vi la pre ko 200 
na slo va iz ra znih obla sti. Za ni mlji vo je da je zbog isto rij skog tre nut ka u ko me je raz vi ja la svo ju ak tiv-
nost, ova štam pa ri ja ob ja vi la čak če ti ri iz da nja ve za na za ita li jan ski je zik ko ja su bi la na ras po la ga nju 
cr no gor skoj jav no sti.

3.  O AUTORIMA

Pri ruč ni ke za uče nje ita li jan skog je zi ka ob ja vlje ne u štam pa ri ji „Pro gres“ mo gu će je sa mo de li-
mič no po sta vi ti u so cio-isto rij ski kon tekst. Još uvek ne ras po la že mo isto rij skim, so ci o kul tur nim i so ci-
o lin gvi stič kim po da ci ma ko ji bi po mo gli da na či ni mo sli ku o auto ri ma, nop hod nu za bo lje raz u me va nje 
de la. Sa zna nja o Ve ljo vi ću i Ili ću, nji ho vom ži vo tu i obra zo va nju, kon ta ka ti ma sa Ita li jom i ita li jan skim 
je zi kom, even tu al nim pret hod nim is ku stvi ma u ve zi sa dru gim stra nim je zi ci ma, glo to di dak tič kom li-
te ra tu rom, itd., bi la bi dra go ce na za za ključ ke o nji ho vom autor skom ra du, ita li jan skom je zi ku reč ni ka, 
gra ma ti ke i pri ruč ni ka, pro ce nu kva li te ta je zi ka na osno vu edu ka tiv nog ili ži vot nog pu ta, raz lo zi ma za 
sa sta vlja nje pri ruč ni ka, itd. 

Ime Ata na si ja Ve ljo vi ća po mi nje se sa mo kao ime auto ra pri ruč ni ka Srp sko-ita li jan ski raz go vo ri 
sa je zgrom ita li jan ske gra ma ti ke i sa iz go vo rom ita li jan skih ri je či. U pri ruč ni ku su na ve de ni je di ni po-
da ci ko je po se du je mo o auto ru: „Ata na si ja Ve ljo vić, uči telj u pens.“ (Ve ljo vić, 1942:1). Uz ime dru gog 
auto ra Pre dra ga Ili ća, u oba de la, Gra ma ti ci ita li jan skog je zi ka (Ilić, 1941:1 i Ilić, 1942: 1), sto ji na zna ka 
da je pro fe sor, ali ne i spe ci fi ka ci ja če ga, ko je ma te ri je, kao ni osta li po da ci ko ji bi po mo gli u for mi ra nju 
kom plet ni je sli ke.

2  Pre drag N. Ilić, Gra ma ti ka ita li jan skog je zi ka, Nik šić, Knji ža ra i štam pa ri ja „Pro gres“ Mi lu ti na Ra do i či ća, 1941, 62 str.
 Pre drag N. Ilić, Džep ni ri ječ nik srp sko-hr vat sko-ita li jan ski, Di zi o na rio ta sca bi le ser bo-cro a to-ita li a no, Nik šić: Li bre ria Edi-

tri ce „Pro gres“ M.J.P., 1941 (Nik šić, Ti po gra fia Mi lu ti na Ra do i či ća), 125 str. 
 Ata na si ja Ve ljo vić, Srp sko-ita li jan ski raz go vo ri sa je zgrom ita li jan ske gra ma ti ke i sa iz go vo rom ita li jan skih ri je či. Nik šić, 

Knji ža ra i štam pa ri ja „Pro gres“ Mi lu ti na Ra do i či ća, 1942, 119 str.
 Pre drag N. Ilić, Ma nu a le pra ti co del la lin gua ser bo-cro a ta (com pi la ta a cu ra di prof. Pre drag n. ilić. – Se con da edi zi o ne. 

Nik šić, Ti po gra fia del la Li bre ria Edi tri ce Mi lu ti na Ra do i či ća, 1942, 47 str.
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4.  O PRIRUČNIKU

Struk tu ra pri ruč ni ka ko ji je na stao na pod ruč ju do di ra dve ju kul tu ra i na ci ja, obe le že na je i prak-
tič nim po tre ba ma ko je su u skla du sa po tre ba ma isto rij skog tre nut ka u ko me je na stao,  u skla du sa 
slič nim iz da nji ma ob ja vlji va nim za uče nje ita li jan skog je zi ka. Srp sko-ita li jan ski raz go vo ri sa je zgrom 
ita li jan ske gra ma ti ke i sa iz go vo rom ita li jan skih ri je či, sa sto je se iz dva de la. U pr vom de lu je ve o ma 
kon ci zna, sve de na na osno ve, gra ma ti ka ita li jan skog je zi ka ko ja sa dr ži ve o ma oskud ne sa dr ža je (npr. 
pred sta vlje na su sa mo če ti ri gla gol ska vre me na in di ka ti va: Pre sen te, Im per fet to, Fu tu ro i Pas sa to pros-
si mo, kao i po god be ni na čin, Con di zi o na le). Autor se u broj nim slu ča je vi ma ko ri sti kon tra sti ra njem 
srp skog i ita li jan skog je zi ka (npr. pre gled pro me ne lič nih za me ni ca  nu di kroz pa de že (str. 23), dok u ob-
ja šnje nju za pri svoj ne za me ni ce ita li jan skog je zi ka či ta o ca upo zo ra va da: „U ita li jan skom je zi ku ne ma 
po se ban iz raz za njen za žen sko li ce. Kad ka že mo „la sua ca sa“ to mo že da zna či ko li ko nje go va ku ća 
to li ko i nje na, što se u ita li jan skom je zi ku mo že raz u me ti iz tek sta re če ni ce“ (str. 26). 

Ve ljo vić svoj pri ruč nik pi še na srp skom je zi ku, ći ri li com, ta ko da se mo že pret po sta vi ti da ga je 
autor pi sao pre te žno za srp ske ko ri sni ke. Ta pret po stav ka če sto bi va do ve de na u pi ta nje sa dr ža ji ma ko ji 
su ja sno upu će ni i mo gu ćim ita li jan skim ko ri sni ci ma. 

I sa ma struk tu ra Pri ruč ni ka ni je uvek do sled na. Po gla vlja pi sa na na srp skom ima ju na slov na ita-
li jan skom, i pod na slov pre vo den na srp ski Me đu tim taj prin cip ni je uvek do sled no pri me njen kroz ceo 
udž be nik. Ne gde se ja vlja ju na slo vi sa mo na srp skom, ne gde dvo je zič no.  

Dru gi deo pri ruč ni ka sa dr ži li ste re či i pri god nih re če ni ca svr sta ne u tri ko lo ne, gde je pr va na 
srp skom je zi ku, dru ga na ita li jan skom, a tre ća u po seb noj, ći ri lič noj fo net skoj tran skrip ci ji auto ra Ve-
ljo vi ća:

Срећан пут  - Buon viaggio - Буон вјађђо (str.49 )
Ово је први пут што долазим у Италију. - E’ la prima volta che vengo in italia -  Е ла прима волта 
ке венго ин Итали(ј)а. (str.53)

Po nu da iz ra za i lek se ma ni je or ga ni zo va na prak tič no pre ma te mat skim ce li na ma. Li stu pred vo de 
iz ra zi ko ji, pre ma na slo vu po gla vlja, tre ba da iz ra ža va ju po zdra ve, že lje i za hval nost, ali se me đu po-
zdra vi ma i iz ra zi ma za hval no sti na la ze i oni ko ji se od nsoe na iz ra ža va nje su da o sop stve nom sta nju i 
ras po lo že nju, zdrav stve nom sta nju, itd. 

Нијесам добро – non sto bene - Нон сто бене
Слабо спавам –  Dormo male – Дормо мале
Питаћу љекара – Consulterò un medico - Консултеро ун медико
Болестан је –  E’ ammalato – Е’ аммалато (50)

Ova kva di stri bu ci ja sa dr ža ja go vo ri o ne si ste ma ti zo va nom pri stu pu auto ra u sa sta vlja nju pri ruč-
ni ka, ali po tvr đu je, ipak, nje go vu svest o upo treb noj vred no sti je zi ka i o po tre bi ko ri sni ka za ko mu ni-
ka ci jom. Od lu ke auto ra Ve ljo vi ća go vo re i o ve o ma prak tič noj, re gi o nal noj pri me ni pri ruč ni ka. To za-
klju ču je mo, na pri mer, iz li ste stra nih je zi ka ko je autor nu di (srp sko hr vat ski, al ban ski, ita li jan ski, grč ki, 
en gle ski, fran cu ski, nje mač ki, tur ski, bu gar ski, ru ski), ko ja je ogra ni če na na  je zi ke pri sut ne u re gi o nu u 
kon tek stu is to risjkih zbi va nja, kao i iz to po ni ma ko ji se po mi nju u fra za ma pri ruč ni ka. 

Sle de, na da lje, kon ver za ci o ne fra ze ko je se od no se na us po sta vlja nje ko mu ni ka ci je. Iz sa dr ža-
ja kon ver za ci o nih po nu da mo že se za klju či ti da je Ve ljo vić ovaj pri ruč nik na me nio ka ko go vor ni ci ma 
srp skog je zi ka ko ji bi pu to va li u Ita i ju, ta ko i Ita li ja ni ma ko ji se u Cr noj Go ri na la ze ili su na me re ni da 
obi la ze, ra de ili de lu ju u oko li ni. 

Ја волим Црну Гору, то је моја домовина. -  io amo il Montenegro perchè è la mia patria. И(ј)о амо 
ил Монтенегро перке е ла ми(ј)а патри(ј)а. (55)
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Дуго времена био сам у Скадру. - Sono stato molto tempo a Scutari. - Соно стато молто темпо а 
Скутари. (54)
Ваш пријатељ је у Шибенику. -  il vostro amico è a Sebenico. - Ил востро амико е а Себенико. (55)
Колико се плаћа телефонирање у Бари. -  Quanto si paga per telefonare a Bari? -  Кванто си пага 
пер телефонаре а Бари? (83)

Kon ver za ci o ni pri ruč nik je ja sno cen tri ran u Cr noj Go ri što se za klju ču je po po nu di gra do va u 
li sti to po ni ma kao i u po je di nač nim re če ni ca ma ko je se ogra ni ča va ju na obla sti cr no gor skog Pri mor ja i 
Dal ma ci je, kao i na re gi o nal ne ad mi ni stra tiv ne cen tre. : 

Beograd – Belgrado - Белградо, 
Valjevo – Vaglievо - Ваљево, 
zagreb- zagabria – Загабри(ј)а, 
Cetinje – Cettigne - Ћеттиње, 
Kotor – Cattaro- Каттаро, 
Šibenik – Sebenico - Себенико, 
 Bar – Antivari - Антивари,
 Skadar – Scutari - Скутари, 
Дубровник – Ragusa - Рагуза. (54)

I u frazama, na primer: 

Сјутра ћу отпутовати за Цетиње. – Domani andro a Cettigne - Домани андро а Ћеттиње.(54)
Неколико недјеља остаћу у Котору. – Rimarrò alcune settimane a Cattaro. – Римарро алкуне 
сеттимане а Каттаро. (55)
Шта се говори у Загребу? – Che si dice a zagabria?- Ке си диће а Загабри(ј)а? (55)
Колико се плаћа за одлазак од Драча до Тиране? – Quanto si paga per andare da Durazzo a Tirana? 
- Кванто си пага пер андаре да Дураццо а Тирана? (70)

Ve ljo vi ćev pri ruč nik ne dvo smi sle no pod ra zu me va i ita li jan skog ko ri sni ka, go vor ni ke ita li jan skog 
je zi ka ko ji su na me re ni da bo ra ve u Cr noj Go ri. Me đu tim, osta je ne do re če na prak tič nost upo tre be ovog 
pri ruč ni ka ko ji tekst na srp skom, kao i nje gov iz go vor is pi su je na ći ri lić nom pi smu, te ta ko, po na šem 
mi šlje nju, osta je ne do ku čiv ita li jan skom uče ni ku. Evo ne kih pri me ra iz broj ne po nu de:

Је ли стигао аероплан из Подгорице? – E’ arrivato l’aeroplano da Podgoriza? - Е’ арривато 
л’аероплано да Подгорица? (70)
Могу ли телефонирати у Бари? – Posso telefonare a Bari - Поссо телефонаре а Бари? (82) 
Што прије ћу посјетити Балканско Полуострво. - Visiterò la penisola Balcanica al più presto - 
Визитеро ла пенизола Балканика ал пи(ј)у престо. (55)

Ne ke fra ze iz ra ža va ju pa tri ot ski na boj ko ji tu ma či mo uskla đe no šću pri ruč ni ka sa epo hom u ko joj 
je ob ja vljen:

Много волим Црну Гору. - il Montenegro mi piace molto. - Ил Монтенегро ми пи(ј)аће молто. (55)
Много волим Црну Гору јер је моја домовина. - il Montenegro mi piace molto perche’ e’ la mia patria 
– Ил Монтенегро ми пи(ј)аће молто перке е ла ми(ј)а патри(ј)а. (55)
Љубимо домовину! – Ами(ј)амо ла патри(ј)а. (56)
Живио Краљ! – Еввива ил Ре! (57)
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Kon tekst ko ji pru ža ju pri me ri u na stav ku vo di nas do za ključ ka da je udž be nik bio na me njen i 
ita li jan skim voj ni ci ma ili oso ba ma ko je su ko ri sti le ita li jan ski je zik u rat nim ak ci ja ma u Cr noj Go ri. Me-
đu tim, osta je ne re še no pi ta nje jed no stav nog kon sul to va nja Pri ruč ni ka zbog upo tre be ći ri lič nog pi sma, 
kao i, uop šte, kon tek sta upo tre be ko ji se či ni be smi sle nim: ka kva je re al na ko mu ni ka tiv na si tu a ci ja pod-
ra zu me va la ko ri šće nje ovih fra za? Me đu sob no raz u me va nje ni je po treb no iz me đu ita li jan skih voj ni ka 
ko ji su oba vlja li rat na dej stva. Autor, mo žda, pod ra zu me va da će ove fra ze ko ri sti ti sta nov ni štvo ka ko bi 
raz u me lo šta oku pa tor ska voj ska sme ra, ili da bi joj se obra ća li sa mol bom za mi lost? Po na šem mi šlje-
nju ta kva op ci ja je ma lo ve ro vat na. 

Убиј га! – uccidilo! – Ућћидило! (59)
Посијеци га! – Taglialo – Таљало! (59)
Не рањавајте! - non ferite – Нон ферите! (59)
Не убијајте! – non uccidete – Нон ућћидете! (59)
Борите се противз непријатеља! – Combattete contro i nemici! – Комбаттете контро и немићи! 
(59)
Предајте пушке -! Consegnate i fucili! - Консењате и фућили!  (59)

Ko ri sni ku osta je ne ja sno ko su ak te ri ovih kon ver za ci ja, ka kva je nji ho va ulo ga, ko je ko me ne pri ja telj, 
če mu i za ko ga ova kav iz bor fra za.

5.  O RIJEČNIKU

Džep ni ri ječ nik srp sko-hr vat sko-ta li jan ski“, za ni mlji va knji ži ca ta ko đe u iz da nju nik šić kog „Pr-
o gre sa“, sa istim ci lje vi ma i vo đe na istim po tre ba ma, iza šla je već 1941. go di ne. Reč nik je štam pan 
la ti nič nim pi smom o če mu sam autor Ilić obra zla že u po go vo ru, prav da ju ći ta kav iz bor ve ćim mo guć no-
sti ma za is crp ni ju di vul ga ci ju ovog ko ri snog pri ruč ni ka: “Ri ječ nik je štam pan la ti ni com i po abe ced nom 
re du, umje sto uobi ča je nog azbuč nog, ali je to uči nje no sa mo ra di što ši re di stri bu ci je ri ječ ni ka, za ko jim 
se osje ća ve li ka po tre ba” (Ilić, 1941:125). Reč nik sa dr ži oko 6.000 re či, br oj ko ji se u sa vre me nom glo-
to di dak tič kom kon tek stu sma tra so lid nim ne sa mo po čet nič kim kor pu som. O to me i sam autor go vo ri 
tvr de ći da „da le ko pre ma šu je br oj ri je či pred vi đen za naj nu žni ju po tre bu“. 

6.  O FONETSKIM SPECIFIČNOSTIMA

U do dat ku na kra ju reč ni ka, Ilić ko ri sni ci ma nu di pra vi la iz go vo ra ita li jan skih gla so va, 
kon tra sti ra ju ći ih sa na šim je zi kom, ko ri ste ći se jed no stav nim ob ja šnje nji ma:

 “A – kao i kod nas, B – kao i naše B”,
 “K – u čisto italijanskikm rečima se ne javlja” (124) 

Ilić se slu ži ve o ma po jed no sta vlje nim tu ma če nji ma ko ja bi bi la tran spa rent ni ja da su 
ilu stro va na pri me ri ma, a ne sa mo po nu đe na u vi du pra vi la:

 
“G – ispred E i i kao sredina našeg DŽ i Đ ispred LE i Li kao naše LJ; ispred n kao naše nJ”  
(124)

Autor na po mi nje da je ra di lak šeg iz go vo ra u ita li jan skim re či ma za dr žan glas J, “ume sto 
mo der nog I”.
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7.  O DUBLETIMA

Sam autor u po go vo ru is ti če da je nje go va na me ra bi la da se oslo bo di „vo ka bu lar nog ba la sta“ i, 
usme ra va ju ći svoj iz bor na re či iz „sva ko dnev ne go vor ne upo tre be“, tu sva ko dnev nu go vor nu po tre bu 
uči ni ve o ma ži vom, uklju ču ju ći na se bi svoj stven na čin je zi ke i lek sič ke spe ci fič no sti te ri to ri je na ko joj 
je reč nik na stao. U reč ni ku džep nog for ma ta na la ze se broj ni du ble ti ko ji ni su po nu đe ni kao si no ni mi, 
već se ni žu u abe ced nom re du, kao ne za vi sne je di ni ce. U na zi vu reč ni ka su srp ski i hr vat ski je zik, te 
ta ko i tu ma či mo po stu pak auto ra Ili ća ko ji lek se me s istim zna če njem na ova dva je zi ka ne do ži vlja va 
kao si no ni me, već ih nu di u je din stve nom spi sku. Ta ko đe, u ovom po stup ku pre po zna ju se i ar ha i zmi ili 
tur ci zmi ko je Ilić ta ko đe ne nu di kao si no ni me, već kao ne za vi sne re či: 

osama – samoća, međed – medved, ljuba – milosnica, prepreka – zapreka, bič – korbač,  
ljekar – liječnik, svađa – prepirka, čudovište – neman, krtola – krompir, minđuđa – naušnica, 
basamaci – stepenice, ratovati – vojevati, pirinač – oriz, naobrazba – obrazovanost, hrišćanin 
– krišćanin, smradan - smrdljiv 

Slič no se mo že za klju či ti i za niz tur ci za ma ko ji će se na ći u reč ni ku a ko ji osli ka va ju  
autoh to nost i ori gi nal nost ove knji ži ce jer su sve do čan stvo o autor skom de lu sa či nje nom za 
spe ci fič ne po tre be pod ne blja u ko me je ob ja vlje no:

bula, f donna turca 
čaršija, f piazza di mercato 
čifut(in), m giudeo, ebreo 
ćaba, f città santa 
đumruk, m dazio, gabella 
đuture, av in blocco 
efendija, m signore
ferman, m firmano 
fes, m berretta rossa 
fildžan, m chicchera (senza manico)

8.  O ODJECIMA RATNIH ZBIVANJA

Oče ki va lo bi se da se u reč ni ku ob ja vlje nom na po čet ku ra ta, kao što je to slu čaj u pri-
ruč ni ku Ata na si ja Ve ljo vi ća, na la zi bo ga ta lek si ka in spi ri sa na rat nim do ga đa nji ma. Me đu tim, 
ova kvih lek se ma je ma lo i ne mo gu se sma tra ti ne u o bi ča je nim za bi lo ko ji reč nik:

barjaktar, m portabandiera 
barutana, f polveriera 
puška, f fucile, scioppo 
rat, m guerra 
ratovati, vn guerreggiare, far la guerra 

Pret po sta vlja mo da je kra tak rok u ko me je ovaj reč nik iza šao, 1941. go di ne, od mah na kon ita li-
jan ske oku pa ci je, one mo gu ćio da se u “sva ko dnev nu go vor nu upo tre bu” uklju če i lek se mi za spe ci fič ne 
po tre be rat nih zbi va nja ko ji ma, na pro tiv, obi lu je pri ruč nik auto ra Ve ljo vi ća.
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9.  ZAKLJUČAK

Pri ruč ni ci na me nje ni uče nju ita li jan skog je zi ka ob ja vlje nim u  Nik ši ću če tr de se tih go di na pro šlog 
ve ka, na sta li su kao od jek na po tre be iza zva ne po ja ča nim pri su stvom i upo tre bom ita li jan skog je zi ka 
u ta da ak tu el nom isto rij skom po li tič kom, dru štve nom i kul tur nom kon tek stu. Nji ho ve spe ci fič no sti je-
su u skla du sa lin gvi stič kom si tu a ci jom u re gi o nu u ko me su ob ja vlje ni. U glo to di dak tič kom smi slu 
uskla đe ni su sa slič nim iz da nji ma sa ja kim prag ma tič nim na gla skom. Iako me to dič ki ne sa vr še ni i ne si-
ste ma tič ni, mo gli su da po slu že na glo na ra sloj po tre bi za je zič kim po sre do va njem i ko mu ni ka ci jom na 
ita li jan skom je zi ku. Da lja is tra ži va nja usme re na ka even tu al nim pret hod nim ili slič nim pri ruč ni ci ma i 
reč ni ci ma na osta lim stra nim je zi ci ma u upo tre bi u re gi o nu, po zna va nju auto ra i nji ho ve bi o gra fi je mo gli 
bi da da ju pot pni ji uvid u kva li tet ovih de la.
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Marco ZagnoLi

INSEGNARE LA PRONUNCIA DELL’ITALIANO:  
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL MODELLO E SUL METODO

In considerazione della grande varietà di pronunce regionali presenti sul territorio italiano, si affronta la questione 
del modello di pronuncia da proporre agli studenti stranieri, analizzando le problematiche sia in termini sociolin-
guistici che propriamente fonetici e fonologici. Si definiscono in particolare i concetti di pronuncia neutra, stan-
dard, semi-standard e se ne rilevano le implicazioni didattiche.
Si affronta inoltre il problema del metodo da utilizzare per la didattica partendo dalla convinzione che un buon 
insegnamento della pronuncia non possa che essere basato su una solida conoscenza dei principi fondamentali del-
la fonetica e fonologia e che il percorso didattico debba procedere dalla consapevolezza teorica, all’applicazione 
pratica, seguendo una metodologia rigorosa, quale quella teorizzata e divulgata dal prof. Canepari dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, attraverso il “metodo fonetico”, basato sui principi sia della fonetica articolatoria che della 
fonetica funzionale, del quale si illustrano le principali caratteristiche.

Parole chiave: italiano, pronuncia, fonetica, fonologia, modello, metodo.

1.  IL MODELLO

La lingua italiana si caratterizza per la grande varietà del repertorio1, la cui complessità può 
costituire un vero e proprio dilemma per l’insegnante d’italiano come lingua straniera. Le cause di 
questa forte diversificazione diatopica sono dovute sia all’influenza dei substrati linguistici locali, sia 
alla frammentazione politica della penisola italiana successivamente alla caduta dell’impero romano. 
L’unificazione italiana è avvenuta nel 1861, ma la vera e propria diffusione dell’italiano come lingua 
d’uso quotidiano si è avuta soltanto nella seconda parte del ‘900, in seguito all’influenza dei mezzi di 
comunicazione di massa, in particolare la televisione.  Come rileva Coveri (1998: 17):

Il fattore di variazione spaziale è, nel caso dell’italiano, il più importante elemento di differenziazione 
linguistica non solo per ragioni storiche, ma anche per la situazione linguistica contemporanea che ne è 
l’innegabile proseguimento. Chiunque percorra in lungo e in largo l’Italia e le sue isole, noterà la rapida 
diversificazione della pronuncia, così come il lettore attento si accorgerà di certe diversità lessicali fra gli 
scritti di autori italiani di provenienza geografica diversa. Ė appunto questa provenienza geografica o la 
storia personale dei parlanti che influenza prima di ogni altro fattore di variazione la produzione lingustica 
(specialmente quella orale) degli appartenenti alla comunità linguistica italiana.

Seguendo una consolidata tradizione sociolinguistica, Santipolo (2003: 1-2) distingue quattro 
varietà: italiano standard, italiano semistandard, italiani regionali e italiani popolari:

Per italiano standard s’intende una varietà di lingua che s’ispira ai modelli dell’italiano scritto colto e lettera-
rio. Di fatto questa varietà è d’uso alquanto raro nella vita quotidiana e sembra essere esclusiva solo d’alcune 
categorie di persone (attori, qualche annunciatore radio e TV, ecc.). Si tratta di una varietà che gode d’una 
posizione di prestigio tale da sovrapporsi alle altre varietà che convergono  verso di questa.  
La seconda varietà presente in questo continuum è l’italiano semistandard. Si tratta di una varietà i cui con-
fini sono difficilmente delimitabili, ma che pare comprendere aspetti dello standard  assieme ad altri propri 
delle diverse varietà diatopiche, soprattutto a livello fonetico. Non si tratta, quindi, d’una varietà compatta 
ed unitaria, seppure presenti tratti comuni a tutto il territorio nazionale, e tanto meno, di un vero e proprio 
dialetto.   

1  Il repertorio linguistico è “il complesso delle potenzialità comunicative di una comunità linguistica, l’insieme dei mezzi 
espressivi che una comunità linguistica ha a disposizione per attuare i suoi compiti comunicativi” (Coveri 1998: 10). 
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Proseguendo in questa panoramica del repertorio linguistico degli italiani, ci s’imbatte nei cosiddetti ita-
liani regionali, termine col quale ci si riferisce alla vasta gamma di fenomeni compresa fra l’italiano della 
tradizione letteraria e il dialetto. Ciò significa, in concreto, che sull’italiano standard vengono innestati, qua 
e là, tratti di chiara provenienza dialettale che varieranno, appunto, da regione a regione.   
All’estremo più basso di questo continuum troviamo poi gli italiani popolari propri degli strati sociali bassi, 
incolti e semicolti, ossia con basso livello di scolarizzazione, e caratterizzati da numerosi tratti di deriva-
zione dialettale (assai più numerosi che negli italiani regionali) e da fenomeni d’ipercorrettismo, entrambi 
diffusi a tutti i livelli strutturali (fonologico, morfosintattico, lessicale, ecc.). 
Oltre a queste quattro varietà, persistono in alcune regioni più che in altre, anche i dialetti.   

La varietà sociolinguistica coinvolge, come si è detto, anche la pronuncia, che appare molto di-
versificata, soprattutto sul piano diatopico. Si pone, pertanto, il problema del modello2 di pronuncia da 
proporre agli studenti d’italiano come lingua straniera, che naturalmente dovrebbe essere il più condivi-
so a livello nazionale o, quanto meno, il più accettabile per ragioni storiche e culturali. 

Nel passato i manuali generalmente proponevano come modello la pronuncia fiorentina colta 
(ammetten do a volte l’uso di qualche particolarità romana diversa da quelle fiorentine). A questo propo-
sito, quasi trent’anni fa, Lepschy osservava (1984: 58):

A noi sembra invece che la pronuncia fiorentina non goda, di fatto, di un prestigio sufficiente a farne una 
pronuncia nazionale. Abbiamo visto che la lingua italiana è basata sul fioren tino letterario del Trecento, 
diffusosi come lingua scritta, e diven tato lingua nazionale letteraria nel Cinquecento. Quando, in anni molto 
più vicini a noi, si comincia a poter cogliere una lingua nazionale parlata, questa si presenta con pronunce 
locali diverse. 
Qui stiamo cercando di presentare agli studenti stranieri un sistema fonologico che abbia, rispetto a quelli 
proposti dalle gramma tiche puriste, i seguenti vantaggi: (1) è rappresentato più fedelmente dalla scrittura 
tradizionale; (2) è più vicino a un sistema gene rale di carattere nazionale perché ignora le opposizioni fo-
nematiche che sono trattate io modo diverso in particolari varietà locali dell’ita liano; (3) quando occorre 
scegliere fra varietà diverse, il nostro siste ma si avvicina a un modello settentrionale che gode di notevole 
prestigio, si sta diffondendo in tutto il paese, ed appare meno provin ciale di altre varietà. Riteniamo che 
questo sia un dato di fatto che riguarda atteggiamenti e comportamenti linguistici effettivi, al di là dell’o-
maggio puramente teorico ancora manifestato per la pronuncia toscana.

La proposta di Lepschy di un modello di pronuncia semplificata per gli studenti d’italiano come 
lingua straniera aveva sollevato, a suo tempo, molte perplessità, suscitando polemiche sia da parte dei 
cosiddetti ‘puristi’, sia da chi proponeva l’insegnamento di varietà più vicine all’uso effettivo, quali la 
pronuncia “standard”, o “semistandard”. Occorre, tuttavia, rilevare che affermare che occorre insegnare 
tali varietà, non appare del tutto appropriato, in quanto si tratta di categorie sociolinguistiche, che si 
riferiscono a situazioni di fatto dai contorni spesso difficili da definire. Dal punto di vista terminologico, 
ma anche sostanziale, appare più opportuna la definizione, proposta da Canepari, di “pronuncia neutra”, 
in quanto questa si riferisce chiaramente a un modello proposto per l’imitazione. 

Illustriamo brevemente, con l’ausilio di tavole illustrative il sistema fonologico dell’italiano neutro sia 
per quanto riguarda le vocali che le consonanti:

2  Qui per ‘modello’ si intende la varietà d’italiano da proporre agli studenti per scopi didattici, mentre è opportuno ricordare 
che, in ambito sociolinguistico, per modello si intende “lo studio, la suddivisione, la descrizione e la denominazione, quindi 
la sistemazione concettuale, della lingua in «varietà» (con caratteristiche peculiari all’interno dello stesso «tipo linguistico» 
in base a considerazioni di ambito storico, geografico, sociale o riguardo al mezzo con cui avviene la comunicazione. si tratta 
quindi di una sorta di «mappa» che dovrebbe aiutare ad avere un quadro completo della situazione contemporanea e di cui 
dovrebbe descrivere le varie componenti” (Coveri 1998: 119).
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Figura 1: vocali dell’italiano neutro.

La figura riporta il quadrilatero vocalico, che rappresenta in maniera schematica lo spazio 
articolatorio per la produzione delle vocali. I segnali indicano simultaneamente lа posizione dellе labbra 
(arrotondate per quelli toпdi [u o ϭ ɔ] е non-arrotondate per quelli quadrati [i e e ɛ a]) е anche lа posizione 
del dorso della lingua nella cavità orale. I segnali пeri indicano vocali sempre е solo accentate; quelli 
biaпchi, vосаli sempre е solo non-accentate о semi-accentate; quelli пeri соl ceпtro biапсо indicano 
vocali sia accentate, o semi-accentate, che non accentate (cfr. Canepari 1999: 43-44). 

L’italiano  neutro  presenta  sette  fonemi  vocalici  /i, e, e, ɛ, a, ɔ, o, u/, realizzati da nove 
tassofoni (i, e, e, ɛ, a, o, ϭ, ɔ, u).  In particolare, (e, ϭ) realizzano i fonemi (e, ϭ) in sillaba non-accentata: 
benché, poiché,  tergicristallo, copriletto / bɛnǀke*, poiǀke*, tɛrʤikrisǀtallo, kɔpriǀletto / [ beŋǀke, pϭiǀke*,  
ǀteɾʤikrisǀtal:lo, ǀkϭpriǀlet:to], ma anche /e, o/ dopo/ǀi, ǀu /(accentati):  file, nudo / ǀfile, ǀnudo/ [ǀfi:le, ǀnu:dϭ 
(cfr. Canepari 2000: 45-46).

Figura 2: consonanti dell’italiano neutro.

L’italiano neutro possiede ventitré fonemi consonantici. Nella tabella sono indicati, tra parentesi 
quadre, anche sei foni utili per descrivere articolazioni non distintive del fonema corrispondente. Nel 
caso dei quattro tassofoni nasali e di quello laterale, tali articolazioni sono dovute ad assimilazione alla 
consonante seguente, sia all’interno di parola che nella frase. Nel caso di [ɾ], si tratta di una realizzazione 
che nell’italiano neutro ricorre normalmente in sillaba non-accentata. Il simbolo tra parentesi tonde (ʒ) 
è uno xenofonema, necessario per la notazione di parole straniere ormai entrate nell’uso corrente degli 
italiani, come garage /ɡaǀraʒ/.

Le seguenti quindici consonanti / m, n, p, b, t, d, k, ɡ, ʧ, ʤ, f, v, s, r, l/ possono essere singole 
o geminate, in posizione postvocalica, con funzione distintiva.  Cinque consonanti /Q, G, 3, ʦ, ʣ/sono 
autogeminanti, in posizione postvocalica, quindi senza funzione distintiva: le parole vizi e vizzi in 
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italiano neutro sono entrambe /ǀviʦiʦi/. Le restanti tre consonanti /z, j, w/ e lo xenofonema /ʒ/ sono 
sempre singole (cfr. Canepari 2004: 73-98).

Ma quali sono le caratteristiche della pronuncia neutra? Nel suo Dizionario di Pronuncia italiana, 
Canepari (2000: 18) accoglie:

ciò che fa parte dell’uso normale di tre categorie di persone (scartando le pronunce limitate a usi occasio-
nali, o individuali, e a zone ristrette. E cioè:
1. Gl’italiani in genere di cultura medio superiore, per l’accentazione delle parole comuni e dòtte o   spe-

cialistiche, compresi i nomi classici.
Oltre a:
2. Gl’italiani centrali, provenienti cioè da Toscana, Marche, Umbria e Lazio, (di genuinità = assenza  d’in-

flussi estranei e di vezzi personali), per la scelta dei fonemi  da usare nelle varie parole (ovviamente  
senza le caratteristiche fonetico-tonetiche dialettali, come la “gorgia”, l’attenuazione, l’intensificazio-
ne,  la sonorizzazione, lo strascicamento). 

Oltre a: 
3. Gli attori, doppiatori, presentatori e annunciatori di professionalità medio-superiore, per la  d i -

stribuzione dei fonemi e per le realizzazioni fonetiche e intonative.

Il Dizionario di Pronuncia Italiana, fornisce la pronuncia “tradizionale”, ma anche quella “moder-
na”, oltre a quella “accettabile” e “tollerata”, indicando inoltre le pronunce “trascurate”, quelle “inten-
zionali” e quelle “auliche”. L’insegnante d’italiano dispone, quindi, di un chiaro strumento di riferimen-
to per la propria pratica didattica; può sorgere, semmai, la questione di ciò che è possibile richiedere agli 
studenti in termini di avvicinamento al modello, in relazione alle caratteristiche e alle finalità del corso.

L’insegnante dovrebbe, inoltre, tenere presente i diversi aspetti che costituiscono la pronuncia:

- articolazione,  basata sulla fonetica articolatoria e uditiva, rispettivamente per la produzione e perce-
zione dei suoni, tenendo conto anche dei problemi di interferenza fonica con la lingua materna degli 
studenti, in modo da pervenire a una esatta produzione dei foni (ortofonia);

- dizione, con riferimento all’uso adeguato di determinati canoni riconosciuti e condivisi dalla società, 
almeno teoricamente; per esempio, in italiano, l’uso adeguato di /ɛ - e ; o - ɔ/ di /ʦ - ʣ ; s – z/ e dell’ac-
cento di parola (ortopepìa);

- espressione, in relazione all’intonazione utilizzata per distinguere la funzione comunicativa di un 
enunciato, per esempio interrogativa, dichiarativa, sospensiva, ecc. (ortologìa); 

- scrittura, che dovrebbe comprendere non solo l’ortografia, ma anche la trascrizione fonetica (cfr. Cane-
pari 1999: 13). 

Se il corso persegue il raggiungimento di un livello di apprendimento modesto, ci si potrebbe 
accontentare di una sorta di “pronuncia comunicativa” dell’italiano che tenga conto degli aspetti fono-
logici più rilevanti. Secondo Canepari (2006: 168-169 ), in tale contesto: 

…i classici  fonemi ortoepici /e, ɛ; o, ɔ; ʦ, ʣ; s, z /, che non sono distinti nella grafia (e che più di metà 
degl’italiani non distinguono, o usano in modo diverso o anche oscillante), diventano – di fatto – di secon-
daria importanza.
È senz’altro ancora meno importante, comunicativamente, la distinzione fra /i, j; u, w/ (non mostrata 
neanche dalla grafia), come quella fra /(n)nj, ɲ(ɲ); (l)lj, ʎ(ʎ)/ (visto che anche molti italiani non distinguono 
sufficientemente, specie al Nord); lo stesso si può dire di /NC/, per la qualità di /N/  (che, ugualmente, molti 
italiani non distinguono bene, specie al Nord). 
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Si devono mantenere ben distinte le coppie difoniche con grafemi differenti: /p, b; t, d; k, g; ʧ ʤ; f, v/ (anche 
nel caso del contesto /NC/), come pure le consonanti geminate, che s’oppongono distintivamente (e sono 
mostrate nella grafia): /mm, nn; pp, bb; tt, dd; kk, gg; ʧʧ, ʤʤ; ss, ff, vv; rr; ll/.
Non è così importante, invece, rispettare la cogeminazione (visto che molti italiani non la conoscono nem-
meno - al Nord, ma anche, sebbene lì abbiano l’autogeminazione, fino ad Arezzo, Perugia e Ancona, che 
pure appartengono al Centro, linguisticamente) e molti altri l’usano in modi diversi, con casi sia in più, sia 
in meno (Centro e Sud), anche rispetto al neutro moderno, che è già più moderato di quello tradizionale.
Certo, tutto ciò è molto lontano dal concetto della pronuncia ortoepica; però, potrebbe esser sufficiente, se 
si rispettano abbastanza gli accenti, che sono, in effetti, molto importanti: càpito, capìto, capitò;  t è n -
dine, tendìne; àncora, ancòra; circùito, circuìto .

Pur riconoscendo le motivazioni che possono indurre ad accontentarsi della pronuncia cosiddetta 
‘comunicativa’, è bene ricordare, che la pronuncia scorretta si fossilizza e che potrebbe essere difficile 
correggerla successivamente, se lo studente decidesse di proseguire lo studio. Sarebbe sicuramente più 
opportuno impostare l’insegnamento in modo corretto sin dall’inizio, almeno come consapevolezza dei 
fenomeni fonetici, in modo da rendere gli studenti più motivati e autonomi nell’apprendimento.

Se gli studenti seguono corsi finalizzati alla preparazione di figure professionali nell’ambito lin-
guistico, quali traduttori, interpreti e in particolare insegnanti, il perseguimento di una buona pronuncia 
sul modello dell’italiano neutro dovrebbe costituire un obiettivo prioritario. Un insegnante insensibile ai 
problemi fonetici e con una pronuncia inadeguata formerà quasi inevitabilmente studenti con le stesse 
caratteristiche.

Il problema si pone anche per il docente di lingua materna italiana. Secondo Costamagna: 

L’insegnante parlante-nativo che possiede caratteristiche di pronuncia regionali piuttosto marcate dovrebbe 
cercare di acquisire anche la pronuncia dell’italiano standard, mettendo in pratica ciò che risulta indispensa-
bile nell’insegnamento della pronuncia: sviluppare la consapevolezza delle differenze fonetiche e tonetiche 
della lingua. Se l’insegnante sa, invece, di avere caratteristiche di pronuncia  regionale poco marcate e 
non vuole, o non riesce, a correggerle, dovrebbe avvertire gli studenti che la  sua pronuncia non è comple-
tamente standard e che la pronuncia dell’italiano cambia secondo la  provenienza geografica dei parlanti 
(Costamagna 2000: 154-155).

La consapevolezza della varietà degli italiani regionali è un altro aspetto dell’insegnamento dell’italiano 
che occorre toccare e, se necessario, approfondire, per non lasciare gli studenti disorientati di fronte alle 
diverse pronunce con le quali possono venire in contatto attraverso i mezzi di comunicazioni e eventuali 
soggiorni in Italia. Compatibilmente con le caratteristiche del corso e degli studenti, sarebbe, pertanto, 
importante fornire non solo un modello da imitare, ma anche fornire strumenti per orientarsi tra la 
varietà delle pronunce regionali.

2.  IL METODO 

Nell’insegnamento delle lingue straniere, la fonetica viene spesso trascurata a favore dell’acqui-
sizione di altri aspetti, quali il lessico e la morfologia. Anche nella più moderna glottodidattica, al di là 
delle dichiarazioni d’intenti, sembra serpeggiare una sorta di “scetticismo fonetico”: si riconosce, da 
una parte, l’importanza della fonetica a scopi teorici e descrittivi, ma quanto alla sua applicazione nella 
pratica didattica, si riscontra, nei fatti, un atteggiamento rinunciatario. Troppo spesso il cosiddetto inse-
gnamento della pronuncia si limita all’esposizione dell’alfabeto e alle regole di lettura delle varie lettere, 
partendo quasi dal presupposto che la sovrastruttura grafica abbia la precedenza sulla struttura fonica, e 
non viceversa, come dovrebbe essere.

In particolare, per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano come L2/LS, si sottovalutano le 
difficoltà di apprendimento della pronuncia, considerata la supposta “foneticità” della scrittura in questa 
lingua. Se è pur vero che la lingua italiana ha la fortuna di avere una buona corrispondenza tra scrittura 
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e pronuncia, è anche vero che questa non è totale e che non è sufficiente conoscere il rapporto tra grafia 
e suoni per raggiungere una buona pronuncia.

La sottovalutazione delle problematiche legate all’acquisizione della pronuncia si basa, inoltre, 
sulla considerazione che questa andrà a posto da sola nel corso dell’apprendimento, grazie all’esposi-
zione alla lingua straniera. Questa speranza non sempre si realizza, poiché si sottovaluta il problema 
dell’interferenza fonica, cioè del trasferimento nella nuova lingua delle abitudini foniche della lingua 
materna. In realtà, le nuove abitudini foniche, quelle che servono per pronunciare la lingua straniera, 
non sempre s’instaurano spontaneamente, ma vanno apprese con un po’ di lavoro e con l’aiuto di un 
esperto, l’insegnante, che guida lo studente al riconoscimento dei nuovi fonemi e alla loro articolazio-
ne, seguendo una metodologia rigorosa, quale quella teorizzata e divulgata da Canepari attraverso il 
“metodo fonetico”, basato sui principi sia della fonetica articolatoria  (la disciplina che studia i tratti 
caratterizzanti dei vari suoni e il modo in cui vengono prodotti dall’apparato vocale), sia della fonetica 
funzionale, che studia  la funzione dei vari suoni nel sistema di una lingua.  Secondo Canepari il metodo 
fonetico consiste:

nel rendersi pienamente conto delle possibilità articolatorie dell’apparato fono-articolatorio e nell’eserci-
tarsi a riconoscere, e a produrre a piacere, un gran numero di suoni, sistematicamente analizzati. Si spiega 
come si producono determinati suoni, facendoli, poi, ripetutamente sentire agli studenti (che dovranno, in 
séguito, ripeterli), servendosi di diagrammi che mostrano, nell’orogramma (o spaccato sagittale dell’appa-
rato fono-articolatorio), la posizione dei vari organi che intervengono, di volta in volta, nell’articolazione 
dei suoni consonantici diversi; per i suoni vocalici, ci si serve, necessariamente, del quadrilatero vocalico 
(Canepari 1999: 7).  

Le difficoltà da superare nell’apprendere la pronuncia di una lingua straniera coinvolgono sia la 
percezione, sia l’articolazione dei suoni che sono estranei al sistema fonologico della lingua materna. Il 
primo problema riguarda, quindi, la capacità di percepire i nuovi foni in modo adeguato poiché, quando 
s’inizia a studiare una lingua straniera, si tende inevitabilmente a percepire i suoni della nuova lingua 
riconducendoli a quelli della propria lingua materna. È importante, pertanto, rendersi conto delle diffe-
renze, esercitandosi a riconoscere e distinguere i nuovi foni, poiché questo costituisce il primo passo per 
la loro imitazione. La seconda difficoltà riguarda la produzione dei foni che si è imparato a riconoscere, 
ciò comporta spesso l’acquisizione di nuove abitudini articolatorie.

I nuovi suoni acquisiti devono, poi, essere usati nella catena parlata della lingua straniera; occor-
re, quindi, che lo studente apprenda la corretta distribuzione dei suoni a livello di frasi, e non soltanto 
in isolamento. L’ultimo ostacolo da superare consiste nell’acquisire un’adeguata facilità e velocità nel 
pronunciare frasi complete, raggiungendo un’esecuzione sufficientemente corretta e naturale. All’inse-
gnante spetta il compito di guidare gli studenti al riconoscimento e alla produzione dei fonemi e tratti 
prosodici della lingua, attraverso tecniche didattiche che tengano conto del livello della classe e all’età 
degli studenti. 

Il confronto tra i sistemi fonologici della L1 e della L2/LS è fondamentale per accertare le aree 
d’interferenza fonica; questo può essere condotto anche con la collaborazione degli studenti, in modo da 
favorire motivazione e autonomia nell’apprendimento. È opportuno che le attività siano dosate in modo 
graduale e che siano proposte in maniera gradevole e con atteggiamento ludico, facendo ricorso, oltre 
a registrazioni, anche a tecniche didattiche che possono includere la rappresentazione dei suoni con il 
corpo, giochi, canzoni e video. Familiarizzare gli studenti con le trascrizioni fonemica e fonetica, è im-
portante per il controllo della pronuncia nei dizionari, ed anche per superare le difficoltà rappresentate 
dalla distribuzione dei suoni nella catena parlata e per acquisire fluentezza.

3.  CONCLUSIONE

L’insegnamento della pronuncia dell’italiano a studenti stranieri dovrebbe essere basato su una 
chiara consapevolezza da parte dell’insegnante del modello da proporre e del metodo da utilizzare. Per un 
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efficace insegnamento della pronuncia appare fondamentale poter disporre di analisi rigorose dei sistemi 
fonologici sia della lingua materna che della lingua oggetto dell’insegnamento. Si tratta di un requisito 
indispensabile per analizzare i problemi d’interferenza fonica, intervenendo con attività appropriate. 
L’insegnamento dovrebbe proporre un percorso che vada dalla consapevolezza teorica all’applicazione 
pratica, adattando le attività in relazione alle caratteristiche degli studenti e alle finalità del corso. 
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Summary
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phonetic and phonological points of view and we have defined the concepts of standard, semi-standard and neutral 
pronunciation, while discussing their educational implications. We have also addressed the methodological ques-
tion, starting from the premise that effective  teaching can only be based on a sound understanding of the funda-
mental principles of phonetics and phonology, and that the path should proceed from theoretical knowledge, to 
practical application, following a rigorous methodology, such as the one divulged and theorized by prof. Canepari 
of the University Ca ‘Foscari of Venice, through the “phonetic method”, based on the principles of functional and 
articulatory phonetics, of which  we have described the basic features. 
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nataša VukaJLoVić – anDrea žeraJić

STEREOTIPI O CILJNOM JEZIKU I KULTURI U UČENJU 
NEMAČKOG JEZIKA

Bu du ći da sva ki uče nik stra nog je zi ka ne tre ba da ovla da sa mo je zič kim kom pe ten ci ja ma, već i in ter kul tur nim 
spe ci fič no sti ma cilj nog je zi ka, bit no je utvr di ti ka kva su mi šlje nja i sta vo vi uče ni ka o go vor ni ci ma i kul tu ri je zi ka 
ko ji uče. U is tra ži va nju o ste re o ti pi ma ve za nim za Ne mač ku i uče nje ne mač kog je zi ka an ke ti ra li smo uče ni ke raz-
li či tog uz ra sta i mo ti va ci je, kao i in sti tu ci o nal no-obra zov nog okvi ra. Pret hod no na ve de ni fak to ri po slu ži li su za ka-
te go ri za ci ju od go vo ra is pi ta ni ka pre ma ste pe nu ste re o tip nog raz mi šlja nja, od no sno ma njoj ili ve ćoj otvo re no sti ka 
ne mač kom je zi ku i kul tu ri. Re zul ta ti is tra ži va nja su po ka za li da uče ni ci ko ji ne mač ki je zik uče mo ti vi sa no i du ži 
vre men ski pe riod ne po ka zu ju ma nju sklo nost ka ste ro ti pi za ci ji, kao i da su od re đe ne, bi lo po zi tiv ne ili ne ga tiv ne 
pred ra su de, to li ko uvre že ne u jav nom mnje nju da ih is pi ta ni ci svih ka te go ri ja pri hva ta ju kao či nje ni cu. Cilj ba vlje-
nja ste re o ti pi ma u na sta vi stra nih je zi ka ni je nu žno raz grad nja, već nji ho vo pre i spi ti va nje i kri tič ki osvrt na njih.

Ključ ne re či: ste re o ti pi, pred ra su de, in ter kul tu ra, uče nje ne mač kog je zi ka 

1.  UVOD – O INTERKULTURNOM PRISTUPU

Sa vet Evro pe de fi ni še u za jed nič kom evrop skom re fe rent nom okvi ru za ži ve je zi ke osnov ne ci-
lje ve i pla ni ra ne is ho de uče nja stra nog je zi ka, pa je ta ko na pr vom me stu sti ca nje tzv. mul ti lin gval ne i 
mul ti kul tur ne kom pe ten ci je. Fo kus je sa da na upo tre bi je zi ka (prag ma lin gvi sti ka), na raz u me va nju (i ra-
zu mlji vo sti), a ne na tač no sti, jer je zik je in stru ment čo ve ko vog de lo va nja (zbog če ga se iz me đu osta log 
dra stič no me nja ju i so ci jal ne for me: grup ni i part ner ski rad je da le ko po pu lar ni ji od fron tal ne na sta ve i 
na sta ve za sno va ne na lek ci ja ma iz udž be ni ka), a na stav ni ci se u prak si na la ze pred di le mom, da li vi še 
raz vi ja ti lin gvi stič ke ili ko mu ni ka tiv ne ve šti ne.

Ana li za uče nič ke per spek ti ve po sta vi la je osno vu za in ter kul tur ni kon cept na sta ve stra nog je zi ka 
ko jim Lan de skun de odn. Cul tu ral Stu di es po sta ju sa stav ni, ne iz be žni ele ment gra di va, a sa mim tim ste-
re o ti pi i pred ra su de ide al ni pod sti caj di ja lo ga za sno va nog na in ter kul tur noj raz me ni. U ovom kon tek stu  
u na sta vi stra nih je zi ka se is ti ču kul tur ne spe ci fič no sti i od re đe ni in di vi du al ni fak to ri uče ni ka i po re de se 
seg men ti po la zne i cilj ne kul tu re (kul tu ra, po li ti ka,dru štve na per spek ti va i sl.). 

Raz voj in ter kul tur nog kon cep ta im pli ci rao je od re đe ne po sle di ce. Pre sve ga se u in ter kul tur nom 
po re đe nju po la zi iz sop stve ne (je zič ke ili kul tur ne) per spek ti ve, te sa mim tim in di vi du al no po sta je sa-
stav ni i le gi tim ni deo pro ce sa usva ja nja stra nog je zi ka. Pro gre si ja uče ni ka se po sma tra iz dru ge per spek-
ti ve, gra ma tič ka pro gre si ja ni je vi še naj bit ni ja, već pre iz ve sna „ko mu ni ka tiv na pro gre si ja“ od no sno 
ovla da va nje od re đe nim struk tu ra ma ko je su neo p hod ne u ko mu ni ka tiv nim či no vi ma na stra nom je zi ku. 
Za tim, ja vlja se i po tre ba za re gi o nal nim udž be nič kim ma te ri ja lom, ka ko bi i sam udž be nik po dr žao in-
ter kul tur no po re đe nje i dao do dat ne ide je i po vo de za rad na ča su. Na stav ni ci se me đu sob no or ga ni zu ju 
u gru pe i tim ski ra de na raz vo ju no vih na stav nih sa dr ža ja, ma te ri ja la, na osve ža va nju na sta ve i uvo de nju 
ino va tiv nih seg me na ta na sta ve.

2.  STEREOTIPI I PREDRASUDE

U okvi ru in ter kul tur nog pri stu pa ko ji pod ra zu me va otvo re nost pre ma dru gi ma, va žno je sa gle da ti, 
ali i pri hva ti ti nor me po na ša nja, kao i raz li ke iz me đu sop stve ne i tu đe kul tu re. In ter kul tu ra kao kon cept 
da je po vod za mno ge re flek si je. Raz li ke ko je po sto je me đu lju di ma, ta ko, če sto pre ra sta ju u usta lje ne 
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sli ke ko je stva ra mo o dru gi ma gru pa ma, bi lo da su u pi ta nju či ta vi na ro di, že ne, oso be dru ga či je sek-
su al ne ori jen ta ci je ili ma njin sko sta nov ni štvo jed ne ze mlje. Ta kve sli ke se na zi va ju ste re o ti pi ma. Oni 
su po jed no sta vlje ni i stan dar di zo va ni su do vi ili uop šta va nja ko je jed na gru pa mo že ima ti o se bi ili dru-
gi ma; ma njak kom plek sno sti sli ka ko je stva ra mo do vo di do vr lo eks trem nih (po zi tiv nih ili ne ga tiv nih) 
ste re o ti pa, pa ta ko na ovim pro sto ri ma vla da mi šlje nje da su Ita li ja ni tem pe ra ment ni, a od svih En gle za 
oče ku je mo da u pet pi ju čaj.

Ste re o ti pi na sta ju na osno vu ne ke oso bi ne, od li ke ili fi zič ke od red ni ce ko je se pri pi su ju ve li kom 
bro ju lju di, od no sno či ta vim gru pa ma. Ve o ma su ra ši re ni i če sto du bo ko usa đe ni u svest po je di na ca ko ji 
ih uop šte i ne do vo de u pi ta nje. Po sto ji ne sla ga nje po pi ta nju nji ho vog na stan ka, pa ta ko Bracht sma tra 
da su oni „pro iz vod ne lo gič nih i ne in te li gent nih mi sa o nih pro ce sa ili ba zi ra ni na ne kri tič ki pri hva će nim 
in for ma ci ja ma iz sum nji vih iz vo ra“ (Bracht, 1994: 78, cit. u Wag ner, 2008: 17), dok Fir ges i Me lenk 
ste re o ti pe ne vi de kao po gre šne su do ve o na ci ja ma i gru pa ma na sta le iz glu po sti ili mr žnje, već kao „ne-
iz di fe ren ci ra ne po ku ša je da se tu đa re al nost shva ti i uklo pi u sop stve ni is ku stve ni pro stor“ (Fir ges&Me-
lenk, 1985: 97 cit. u Wag ner 2008: 15). 

Ste re o tip se če sto poj mov no po kla pa sa ter mi nom pred ra su da. Pred ra su de su una pred do ne se ni  
su do vi ili mi šlje nja o dru gi ma – opet naj če šće gru pa ma. One su naj če šće ne ga tiv ne, ta ko da Wag ner 
(2008: 20) i je zič ki po ve zu je ne mač ku reč Vo rur teil (pred ra su da) sa ve rur te i len (osu di ti/ pre su di ti). Na-
sta ju pre u zi ma njem tu đih mi šlje nja ili sta vo va bez pro ve re nji ho ve is prav no sti ili osla nja nja na či nje ni-
ce. Ta ko se od re đe na oso bi na ne ke oso be pri pi su je svi ma oso ba ma gru pe či ji je ona član. Po što su naj če-
šće ne ga tiv ne, kod pri pad ni ka dru gih gru pa iza zi va ju od boj nost i če sto mo gu da do ve du do ne to le ran ci je 
i dis kri mi na ci je. One ima ju kog ni tiv nu (ste re o tip o dru go me), afek tiv nu (od boj nost pre ma nje mu) i ko-
no ta tiv nu (dis kri mi na ci ja) kom po nen tu. U Ne mač koj npr. ži ve i stran ci ko ji zbog ne a de kvat nog obra zo-
va nja ne mo gu da na đu po sao i ži ve od so ci jal ne po mo ći. U vre me ni ma ko ja su obe le že na fi nan sij skim 
kri za ma i te škom eko nom skom si tu a ci jom, ne za do volj ni Nem ci bi mo gli iz ve sti sle de ći za klju čak: 

→ Stran ci u Ne mač koj ži ve na ra čun ne mač kog po re skog ob ve zni ka. → Ne vo lim stran ce, jer 
zbog njih imam ma nje nov ca. → Iz ba ci te stran ce iz Ne mač ke!

Ste re o ti pi mo gu bi ti i po zi tiv ni. Če sto su pro iz vod du go go di šnjeg mar ke tin ga i po ti ču iz do me na 
pri vre de ka ko bi se pri vu kli kup ci, pa se, pri me ra ra di, od re đe ne mar ke auto mo bi la sma tra ju na ro či to 
po u zda nim, dru ge br zim ili je stvar pre sti ža po se do va ti ih.

Ste re o ti pi i pred ra su de, iako do ne kle slič ni, pre sve ga se raz li ku ju u sle de ćem: Pred ra su de su 
ap strakt ni je i pod ra zu me va ju ne ga ti van stav pre ma dru gim gru pa ma, dok su ste re o ti pi pro iz vod uop-
šta va nja od re đe nih oso bi na, po ma žu nam da se iz bo ri mo sa kom plek sno šću sve ta i nu de mo guć nost za 
iden ti fi ka ci ju. Se bi se uglav nom pri pi su ju po zi tiv ne oso bi ne, a dru gi ma ne ga tiv ne:

→ Sr bi za se be: Sr bi su go sto lju bi vi, dru že lju bi vi, pri jem či vi...
→ Dru gi o Sr bi ma: Sr bi su zli kov ci, ubi ce, na ci o na li sti...  U li te ra tu ri se ste re o ti pi de le na auto-

ste re o ti pe i he te ro ste re o ti pe (Wag ner, 2008: 18). He te ro ste re o ti pi ma opi su je mo pri pad ni ke dru ge gru pe; 
auto ste re o ti pi su su do vi ko je oso ba ili gru pa stva ra o se bi. Gru pa se če sto iden ti fi ku je sa vla da ju ćim ste re o-
ti pom, čak i ka da je ne ga ti van. To im olak ša va kre ta nje unu tar svo je gru pe, ali zna čaj no ote ža va ukla pa nje 
u no vu sre di nu ili pri hva ta nje u tu đu gru pu. Za to su u naj no vi je vre me naj va žni ji ci lje vi is tra ži va nja ste re o-
ti pa „osve šći va nje o po sto ja nju ste re o ti pa u sva ko dnev nom dis kur su i za la ga nje za di fe ren ci ra no ba vlje nje 
ovom te mom, na ro či to u ma sov nim me di ji ma“ (Red der, 1995: 315, cit. u Wag ner, 2008: 13).

Isto rij ski gle da no, Wal ter Lip pman pr vi je 1922. go di ne uveo po jam ste re o tip, ko ji je ozna ča vao 
„sli ke u gla vi“ (v. Wag ner, 2008: 9), po jed no sta vlje ne sli ke ko je ni su slu ži le vred no va nju, već su pred-
sta vlja le ge ne ra li za ci ju ili po jed no sta vlji va nje u ci lju svo đe nja kom plek sno sti sve ta na pri hva tlji vu me-
ru. Lip pman, po za ni ma nju no vi nar, sma trao je da upra vo me di ji do vo de do učvr šći va nja i odr ža va nja 
tih sli ka, ko je po sta ju „ri gid ne i ot por ne na pro me nu“. Gor don All port 1954. go di ne ob ja vlju je de lo „The 
Na tu re of Pre ju di ce“, opi su ju ći pred ra su de kao opa sne, ali i ve o ma ko ri sne za stva ra nje in ter kul tur nih i 
po li tič kih kon fli ka ta. „Kog ni tiv ni obrt“ (Wag ner, 2008: 12) u is tra ži va nju pred ra su da i ste re o ti pa na sta je 
kra jem 60-ih sa Taj fe lom ko ji je kri ti ko vao do ta da šnje pri stu pe ste re o ti pi ma i pred ra su da ma kao ne če mu 
ne ga tiv nom i bo le snom. On je sma trao da su oni re zul tat nor mal nih i pri rod nih pro ce sa do ži vlja va nja i 
vred no va nja. 
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Ste re o ti pi če sto na sta ju ili se ma kar pro du blju ju u eko nom ski ne sta bil nim vre me ni ma, pe ri o di ma 
ra to va, si ro ma štva ili dru gih kri za. Pri pad ni ci jed ne gru pe (in gro up) se ta da, iz me đu osta log po mo ću 
ste re o ti pa, dis tan ci ra ju od dru gih gru pa (out gro up) – rat nih ne pri ja te lja, azi la na ta, si ro ma šni jih ili bo ga-
ti jih od se be.

3. STEREOTIPI I UČENJE STRANOG JEZIKA

U kon tek stu na sta ve stra nog je zi ka, po sta vlja se pi ta nje da li su oni uop šte va žni i, ako je su, da li 
se i na ko ji na čin nji ma tre ba ba vi ti. Sa vre me ni pri stu pi na sta vi, pre sve ga in ter kul tur ni pri stup, na gla ša-
va ju zna čaj sli ke ko ju ima mo o se bi i dru gi ma. Sli ke pr o u zro ku ju sta vo ve i mo ti va ci ju, a oni opet do vo-
de do bo ljeg ili lo šeg uspe ha u usva ja nju je zi ka. Pr o ces  akul tu ra ci je bi će ubr zan, uko li ko uče nik na u či 
ne sa mo je zik, već i usvo ji sva zna nja o na či nu ži vo ta i kul tur nim oso be no sti ma cilj ne ze mlje. U to spa da 
i otvo re nost ka go vor ni ci ma i kul tu ri, o ko ji ma ne ma mo usku i sim pli fi ko va nu sli ku, već ih po sma tra mo 
na iz di fe ren ci ran na čin i na u či mo da ih do ži vlja va mo kao vi še sloj ne lič no sti. Kul tur ni šok, iza zvan iz ne-
ve re nim oče ki va nji ma ko je smo ima li o cilj noj kul tu ri, mo že do ve sti do otu đe nja, ljut nje, ne pri ja telj stva, 
fru stra ci je, ne sre će, tu ge, usa mlje no sti, če žnje za do mom, pa čak i bo le sti (Br own 2007: 194). 

Tre ba na gla si ti da ste re o ti pi ima ju s jed ne stra ne pred no sti, bu du ći da nam po ma žu da se sna đe mo 
u obi lju in for ma ci ja. Usva ja nje je zi ka pod ra zu me va i po re đe nje svog i cilj nog je zi ka, ali i na vi ka, iz gle-
da, spe ci fič no sti, kr oz pr o ces u ko me sku plja mo i sla že mo uti ske i sa zna nja (Wag ner, 2008: 67).  S dru ge 
stra ne, me đu tim, ova kav sa znaj ni pr o ces nam ne pru ža mo guć nost da pri pad ni ke jed ne kul tu re do ži vi mo 
kao je din ke, već kao ma su. Kr oz ste re o ti pe upo zna je mo sa mo ko lek tiv ni iden ti tet, ali ne i po je di ne iden-
ti te te sva ke oso be. U skla du sa tim, ba vlje nje ste re o ti pi ma mo ra da po sta ne deo na sta ve stra nog je zi ka. 

Pr vo tre ba utvr di ti ko ji su po sto je ći ste re o ti pi ko je uče ni ci ima ju o iz vor nim go vor ni ci ma i cilj-
noj kul tu ri. Dru gi ko rak je kri tič ki osvrt na njih, od no sno eks pli cit no ba vlje nje pi ta njem ka ko su i za što 
na sta li, za tim sle di kon fron ta ci ja sa ste re o ti pi ma u vi du ra znih na stav nih sa dr ža ja (npr. auten tič ni ma te-
ri jal). Cilj ni je nu žno raz grad nja ste re o ti pa, već pre i spi ti va nje istih i kri tič ko raz mi šlja nje o nji ma.

4.  ISTRAŽIVANJE

Na še is tra ži va nje ba vi se pr vim ko ra kom – utvr đi va njem po sto je ćih ste re o ti pa o Nem ci ma i ne-
mač koj kul tu ri. U ci lju ot kri va nja ste re o tip nih sta vo va ve za nih za ne mač ko go vor no pod ruč je spro ve li 
smo an ke tu na ne ko li ko pri vat nih i dr žav nih in sti tu ci ja na pod ruč ju Be o gra da ko je pru ža ju mo guć nost 
za uče nje ne mač kog kao stra nog je zi ka. Upit nik za ko ji sma tra mo da će po ka za ti re al nu sli ku o po sto ja-
nju ste re o ti pa kod oso ba ko je uče ne mač ki je zik spro ve li smo u:
 dr žav nim in sti tu ci ja ma raz li či tih ni voa obra zo va nja i
 pri vat nim ško la ma za uče nje je zi ka

Po je di nač no po sma tra no, is tra ži va nje smo spro ve li po sle de ćim ka te go ri ja ma:
 u za vr šnom osmom raz re du tri osnov ne ško le u Be o gra du
 u III raz re du Fi lo lo ške gim na zi je u Be o gra du
 sa stu den ti ma III go di ne ger ma ni sti ke Fi lo lo škog fa kul te ta u Be o gra du
 sa po la zni ci ma kur sa je zi ka u jed noj pri vat noj ško li je zi ka

Is pi ta ni ci su uče ni ci, stu den ti i po la zni ci kur se va ne mač kog je zi ka, či ji ni vo zna nja va ri ra na ska li 
od A1 do C2 Za jed nič kog evrop skog okvi ra. U an ke tu su ta ko đe uklju če ne oso be ko je su du že vre me 
bo ra vi le u ne koj od ze ma lja ne mač kog go vor nog pod ruč ja pa su ti me do sti gle ni vo ma ter njeg go vor ni ka. 
Is pi ta ni ke smo kva li ta tiv no svr sta li u dve ka te go ri je:
 one za ko je se pret po sta vlja da ne mač ki je zik uče mo ti vi sa no, od no sno zbog po sti za nja lič nih 

ci lje va, sa mim tim što ga bi ra ju kao glav ni je zik u gim na zi ji ili bu du ći po ziv, bi lo iz lju ba vi 
pre ma je zi ku ili ge ne ral nog in te re so va nja za ne mač ko go vor no pod ruč je. Ov de okvir no ubra ja-
mo uče ni ke Fi lo lo ške gim na zi je, stu den te Fi lo lo škog fa kul te ta ko ji ne mač ki uče kao glav ni ili 
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iz bor ni pred met kao i po la zni ke kur se va u pri vat nim ško la ma, da kle sve one za ko je sma tra mo 
da je uče nje ne mač kog je zi ka lič ni iz bor. Tre ba ipak na gla si ti da i me đu is pi ta ni ci ma ove ka te-
go ri je po sto ji od re đe ni broj onih ko ji su se sti ca jem okol no sti na šli u od re đe noj in sti tu ci ji (npr. 
Fi lo lo ška gim na zi ja), te nji ho va mo ti va ci ja za uče nje ne mač kog je zi ka ni je ja sno de fi ni sa na.

 one za ko je se pret po sta vlja da ne mač ki je zik uče ma nje mo ti vi sa no, od no sno za to što im je on 
na met nut pla nom i pro gra mom ško le ko ju po ha đa ju i ni je stvar lič nog iz bo ra, a gde ni je po sto-
ja la mo guć nost slo bod nog iz bo ra stra nog je zi ka

Upit nik po red uvod nog de la ko ji se od no si na lič ne po dat ke o is pi ta ni ku (pol, go di šte, ni vo zna-
nja, in sti tu ci ja, bo ra vak u do tič nim ze mlja ma, osta li je zi ci)  sa dr ži još ukup no če ti ri de la ko ji tre ba da 
osli ka ju ten den ci ju is pi ta ni ka ka ste re o ti pi ma.

U pr vom de lu is pi ta ni ci na vo de lič ne raz lo ge za uče nje ne mač kog je zi ka. Ovaj deo  slu ži ka te go-
ri za ci ji is pi ta ni ka po pi ta nju mo ti vi sa no sti.

Dru gi deo sa dr ži 11 pi ta nja otvo re nog ti pa či ji su od go vo ri u vi du pr ve aso ci ja ci je na ne ku stvar 
ve za nu za Ne mač ku: ne mac je..., ne mi ca je..., nem ci je du..., nem ci vo ze..., Lič nost iz ne mač ke ko ja ti 
pr va pad ne na pa met... itd.; po sto ja nje ve li kog bro ja istih od go vo ra raz li či tih is pi ta ni ka ja sno bi uka za lo 
na po sto ja nje ten den ci je ka ste re o ti pi ma.

Tre ći deo sa sto ji se od 18 ste re o tip nih iz ja va ko je su auto ri sa mo stal no za da li kao naj u ve re že ni je 
ste re o tip ne ka te go ri je o Nem ci ma i ne mač koj kul tu ri, po put „U Ne mač koj se bo lje ži vi“, „Nem ci uvek 
pla ća ju odvo je no“, „Nem ci su sklo ni na ci zmu“. Za da tak is pi ta ni ka je da iza be re jed nu od po nu đe nih 
op ci ja – da, ne ili mo žda – ka ko bi se iden ti fi ko vao ili dis tan ci rao od da te iz ja ve.

Po sled nji, če tvr ti, deo na stao je iz po tre be da se po red Ne mač ke uzmu u ob zir i dru ge ze mlje 
ne mač kog go vor nog pod ruč ja, Austri ja i Švaj car ska, od no sno da se utvr di da li is pi ta ni ci pra ve raz li ku 
iz me đu pri pad ni ka ova tri na ro da ili sve njih sma tra ju na pro sto „Šva ba ma“. Ta ko se u ovom de lu mo gu 
na ći pi ta nja kao što su „Da li pri po me nu ne mač kog je zi ka po mi sliš i na Austri ju i Švaj car sku“ ili „Da li 
pra viš raz li ku iz me đu Ne ma ca, Austri ja na ca i Švaj ca ra ca?“. Uko li ko bi se is po sta vi lo da ve ći na is pi ta ni-
ka pra vi raz li ku iz me đu ova tri na ro da, on da to iz i sku je da lja is tra ži va nja sa ci ljem da se usta no vi pre ma 
ko joj od do tič nih ze ma lja po sto ji naj ve ća ten den ci ja ka for mi ra nju ste re o ti pa.

Upit nik pru ža mo guć nost ana li ze sle de ćih hi po te za:

 oso be ko je mo ti vi sa no uče ne mač ki je zik po ka zu ju ma nju sklo nost ka ste re o ti pi ma od oso ba 
ko je ga uče ne mo ti vi sa no;

 ten den ci ja ka ste re o ti pi ma je obr nu to sra zmer na du ži ni vre men skog pe ri o da uče nja ne mač kog 
je zi ka;

 od re đe ne, bi lo po zi tiv ne, bi lo ne ga tiv ne pred ra su de, to li ko su uvre že ne u jav nom mnje nju da ih   
is pi ta ni ci svih ka te go ri ja pri hva ta ju kao či nje ni cu

Ov de su pri ka za ni re zul ta ti an ke te spro ve de ne na kur su je zi ka u pri vat noj ško li stra nih je zi ka, 
za tim u tri osnov ne ško le (Drin ka Pa vlo vić u ko joj se ne mač ki uči od I raz re da sa ča so vi ma ne mač kog 
sva ko ga da na, Bra ća Ba ruh, u ko joj se do ove go di ne ne mač ki učio is klju či vo fa kul ta tiv no, i Jo van Ste-
ri ja Po po vić u ko joj se ne mač ki uči kao dru gi stra ni je zik  sa fon dom ča so va 4-3-2-21). Svim is pi ta ni-
ci ma je ma ter nji je zik srp ski i svi su slo bod nom pro ce nom i na osno vu opi snih od red ni ca ni voa zna nja 
svr sta li svo je zna nje u osnov no (A1, A2), na pred no (B1, B2), kom pe tent no (C1, C2) i zna nje iz vor nog 
go vor ni ka (C2+). Po la zni ci ma kur sa je ova ka te go ri za ci ja bi la znat no lak ša s ob zi rom da po ha đa ju od-
re đe ni kurs, dok su uče ni ci osnov nih ško la i gim na zi ja zna nje kla si fi ko va li pre ma sop stve nom ose ća ju.

Ana li zi ra ju ći tip slo bod nih od go vo ra i od go vo ra na u upit ni ku za da te tvrd nje, do la zi se do za-
ključ ka da su pre sve ga za sno va ni na dru štve nim fak to ri ma kao uzroč ni ci ma ma nje ili ve će mo ti vi sa no-
sti uče ni ka uklju ču ju ći afek tiv nu kom po nen tu kao što je lju bav pre ma da tom je zi ku i že lja za upo zna va-

1  Is tra ži va nje je spro ve de no škol ske 2010/11. go di ne pre sma nje nja fon da ča so va dru gog stra nog je zi ka shod no no vom ku ri-
ku lu mu za osnov ne ško le
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njem i raz u me va njem stra ne kul tu re i kul tur nih pro iz vo da, ko mu ni ka tiv nu kom po nen tu ko ja pod ra zu-
me va že lju za in te gra ci jom i ko mu ni ka ci jom s lju di ma ko ji ma je ne mač ki je zik ma ter nji, dru gi ili stra ni 
je zik po mo ću ko jeg ostva ru ju ko mu ni ka ci ju me đu lju di ma dru go ga go vor nog pod ruč ja i pro fe si o nal nu 
ori jen ta ci ju ko ja uklju ču je raz lo ge ve za ne za po zna va nje ne mač kog je zi ka u okvi ri ma bu du ćeg rad nog 
me sta ili struč nog usa vr ša va nja. Re zul ta ti is tra ži va nja ima ju za cilj da po ka žu u ko joj su me ri sta vo vi 
pre ma cilj nom stra nom je zi ku i nje go voj kul tu ri pod uti ca jem mo ti va ci je uče ni ka, uslo vlje ne sre di nom 
i lič nim afi ni te ti ma.

4.1. Osnovna škola

Uku pan broj is pi ta ni ka u osnov nim ško la ma je 46 (Drin ka Pa vlo vić 17, Jo van Ste ri ja Po po vić 19 
i Bra ća Ba ruh 10); svim uče ni ci ma je srp ski je zik ma ter nji i 46% svoj ni vo zna nja opi su je kao na pre dan 
(B1, B2) dok 1 uče nik de fi ni še kao kom pe tent no (C1).

Kao lič ne raz lo ge uče nja ne mač kog de ca na vo de: pri mo ra na sam, po tre ba za ovim je zi kom pri li-
kom po se te Ne mač koj, oba ve za u ško li, lič ni afi ni te ti, zbog oda bi ra ne mač kog kao dru gog je zi ka na Fi-
lo lo škom fa kul te tu, zbog bu du ćeg obra zo va nja, mu zi ka, in te re san tan je zik, ne zna ju raz log, mo guć nost 
spo ra zu me va nja, oce na ko ja ula zi u pro sek, ro di te lji su oda bra li ovaj je zik, ži vot u Austri ji ili Ne mač koj, 
ni je bi lo dru gog iz bo ra, lju bav pre ma je zi ci ma, po tre ban je zik za po sao u bu duć no sti, pred nost zna nja 
stra nih je zi ka.

4.2. Filološka gimnazija

U is tra ži va nju je uče stvo va lo 18 uče ni ka (16 žen skog i 2 mu škog po la), iz me đu 17-18 go di na. 
Jed na tre ći na svo je zna nje ne mač kog opi su je kao osnov no (ni vo A1/ A2), dok osta li sma tra ju da im je 
zna nje na pred no (ni vo B1/ B2). Svi is pi ta ni ci po red ne mač kog go vo re i en gle ski, a u ze mlja ma ne mač-
kog go vor nog pod ruč ja su sko ro svi bi li (tu ri stič ki, na eks kur zi ja ma, naj du že dva me se ca).

Na pi ta nje da na ve du raz lo ge za uče nje ne mač kog je zi ka, oni od go va ra ju da ga vo le, da im se svi-
đa, da su ga vre me nom za vo le li (55%), da su upa li u ne mač ko ode lje nje, da mo ra ju da ga uče (27%), ali 
i da je ko ri stan, da mo gu da či tam de la na ne mač kom, „što bi moj ća le re ko: Nem ci će vla da ti sve tom, 
jer su mo ćan na rod“, da mo gu da slu šam mu zi ku na ne mač kom, za to što je ko ri stan, šan se za na pre dak, 
što vi še je zi ka, to bo lje.

4.3. Filološki fakultet

U an ke ti ra nju je uče stvo va lo 43 stu de na ta (31 žen skog i 12 mu škog po la), uz ra sta iz me đu 21-28 
go di na. Ma ter nji je zik im je srp ski, 70 % bo ra vi lo ili du ži pe riod ži ve lo u ne koj od ze ma lja ne mač kog 
go vor nog pod ruč ja (21% je pro ce ni lo da po se du je je zič ku kom pe ten ci ju ko ja od go va ra iz vor nom go vor-
ni ku), a svi po red ne mač kog go vo re bar još je dan stra ni je zik. 

Kao lič ne raz lo ge za uče nje ne mač kog stu den ti na vo de: lju bav pre ma je zi ku (55%), na la že nje do-
brog po sla (33%), upo zna va nje kul tu re, na ro da (23%), že lju da po sta nu na stav ni ci ili pre vo di o ci (9%), 
se lid bu u ze mlju ne mač kog go vor nog pod ruč ja.

4.4. Kurs jezika

An ke ti ra no je 28 stu de na ta/po la zni ka kur sa uz ra sta od 22-30 go di na, od to ga 17 oso ba žen skog i 
11 mu škog po la, po čet nog i sred njeg ni voa zna nja. 

Kao lič ne raz lo ge za uče nje ne mač kog je zi ka na ve li su: zna čaj ne mač kog je zi ka za pro na la že nje 
do brog/bo ljeg po sla u bu duć no sti, usa vr ša va nje je zič kih kom pe ten ci ja ra di tre nut nog po sla u ne mač kog 
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kom pa ni ji, mo guć nost za po šlja va nja u ne koj od ze ma lja iz ne mač kog go vor nog pod ruč ja, mo guć nost 
da ljeg ško lo va nja u Ne mač koj, lič ne afi ni te te pre ma ovom je zi ku, ne mač koj kul tu ri, ne do sta tak pri li ka 
za uče nje ne mač kog u do sa da šnjem osnov no- i sred njo škol skom obra zo va nju, že lja za usa vr ša va njem 
zna nja ne mač kog ste če nog u osnov no- i/ili sred njo škol skom obra zo va nju, že lja za ovla da va njem još 
ne kim je zi kom osim en gle skog (iako ne mač ki de fi ni šu kao te žak sma tra ju da je po red en gle skog naj ko-
ri sni ji stra ni je zik), že lja za zna njem, po tre ba za sna la že njem u struč noj li te ra tu ri na ne mač kom je zi ku, 
že lja za uče njem ne mač kog in spi ri sa na le po tom ze mlje, ne mač kim pi vom i ko ba si ca ma, do pa da ju im se 
Ne mač ka i Austri ja.

Upit ni kom je zah te va no da za sva ku od sle de ćih re či ili tvrd nji is pi ta ni ci na ve du aso ci ja ci ju (u vi-
du jed ne re či) ko ja im pr va pad ne na pa met. Ana li zom re zul ta ta utvr đe no je da is pi ta ni ci če sto ni su bi li 
u sta nju da se ogra ni če na jed nu reč, već su da va li opi sne od go vo re. Od go vo ri su pri ka za ni u pri lo gu u 
ta be li 1. 

5.  REZULTATI

U pr vom de lu an ke te od is pi ta nika je oče ki va no da na ve du aso ci ja ci je za od re đe ne poj mo ve ve-
za ne za Nem ce i Ne mač ku.

Za po jam „Ne mač ka“, svi is pi ta ni ci ima ju sko ro is klju či vo po zi tiv ne ili ne u tral ne aso ci ja ci je (bo-
ga ta, savr še na, ci vi li zo va na, eko nom ska si la, moć na, ure đe na, Ram štajn, či sta); sa mo stu den ti Fi lo lo-
škog fa kul te ta i đa ci u osnov nim ško la ma ima ju po ne ku ne ga tiv nu aso ci ja ci ju, kao npr. Hi tler, fa ši stič ka.
„Ne mač ki je zik“ je za uče ni ke osnov nih ško la sko ro is klju či vo ru žan, te žak, od vra tan, smor, glup. Dok 
na Fi lo lo škom fa kul te tu pre o vla da va ju po zi tiv ne aso ci ja ci je (in te re san tan, pra vi lan, zvu čan, mo ćan), na 
kur su i u Fi lo lo škoj gim na zi ji su i jed ne i dru ge aso ci ja ci je pod jed na ko za stu plje ne (iz ra ža jan, di van, 
si ste ma ti čan, lep, ali i zah te van, ne ro man ti čan, ne vo ljen, oštar, ali su per za sva đu).

„Nem ca“ is pi ta ni ci svih ka te go ri ja opi su ju pre te žno ka rak te ri sti ka ma ve za nim za fi zič ki iz gled 
gde se po ja vlju je ste re o tip o pla vom, ri đem, žu tom, sve tlo pu tom, be lom, če sto i de be lom i ru me nom 
mu škar cu. Ve o ma ret ko se po ja vlju ju ne ga tiv ni opi si (pi jan, strog, ne dru že lju biv, re zer vi san), dok se če-
sto sre ću po zi tiv ne aso ci ja ci je (od go vo ran, or ga ni zo van, di sci pli no van, od go vo ran, vre dan).

Slič no je i sa poj mom „Ne mi ce“ iz u zev či nje ni ce da se ret ko po ja vlju ju ne ga tiv ne aso ci ja ci je 
veza ne za fi zič ki iz gled (pla va, ri đa, žu ta, le pa, zgod na, si sa ta, ob da re na, no si ki ki ce). Na kur su je zi ka 
pri met ni su sle de ći in te re sant ni naj ra zno vr sni ji od go vo ri: Šte fi Graf, ve ge ta ri ja nac, do bar pri ja telj, u 
suk nji.

Nem ci, pre ma mi šlje nju stu de na ta, po la zni ka kur sa i uče ni ka Fi lo lo ške gim na zi je, je du pre sve ga 
koba si ce (83% u Fi lo lo škoj gim na zi ji), za tim zdra vo ili ne zdra vo (u Me ku, adi ti ve, br zu hra nu). Uče ni-
ci osnov nih ško la su je di na ka te go ri ja ko ja ni je usvo ji la ste re o tip o ko ba si ca ma te da je naj ra zno vr sni je 
od go vo re (sa la tu, čo ko la du, sve, hra nu, plje sku, mno go, hleb, KFC).

Slič na si tu a ci ja je i sa od go vo rom na pi ta nje šta „Nem ci pi ju“. Iz u zev uče ni ka osnov ne ško le ko ji 
na vo de ra ki ju, vi ski, pi će, sve, pi vo, mno go, svi osta li is pi ta ni ci sma tra ju da Nem ci pi ju is klju či vo pi vo. 

Kao od go vor na pi ta nje šta „Nem ci vo ze“ is pi ta ni ci na vo de pre te žno sve mar ke ne mač kih auto-
mo bi la (osim po la zni ka kur sa od ko jih 80% od go va ra da Nemci vo ze VW), ali i na čin na ko ji Nem ci 
vo ze (br zo, is ku sno, po pra vi li ma, ner vo zno, be sna, do bra ko la).

Osnov na ško la i Fi lo lo ška gim na zi ja ima ju sko ro is klju či vo po zi tiv ne aso ci ja ci je ka da od go va ra ju 
na pi ta nje po če mu su Nem ci po zna ti (auto mo bi li, do bri pro iz vo di, saj mo vi, Ok to ber fest, ko ba si ce, pi-
vo, raz mi šlja nje, pa met, mar lji vost, po san da la ma i be lim ča ra pa ma), dok naj če šće od go vo re stu de na ta 
Fi lo lo škog fa kul te ta i po la zni ka kur sa mo že mo po de li  ti u tri gru pe – po zi tiv ne oso bi ne, lič no sti ili ka-
rak te ri sti ke (po or ga ni zo va no sti, tač no sti, ra du, bo gat stvu, či sto ći, kul tu ri, umet no sti, Ge teu, Ok to ber-
fe stu), pro iz vo de (pi vu, ko ba si ci, auto mo bi li ma, gu me nim bon bo na ma, teh ni ci) i ne ga tiv ne (ra to vi ma, 
hlad no ći, škr to sti).

Naj če šće na ve de ni “Ne mač ki gra do vi” su Ber lin, Min hen, Frank furt, ali se kod svih po ja vlju ju i 
ma nje po zna ti kao što su Ulm, Keln, Dort mund, Di zel dorf, Štut gart.
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Lič no sti ko je na vo de stu den ti Fi li lo škog fa kul te ta su one ko je su ve za ne za nji ho ve stu di je (Ge te, 
Ši ler, Man, Ni če), za tim lič no sti iz jav nog ži vo ta, ali i Da nac Hans Kri sti jan An der sen! Osnov na ško la i 
kurs na vo de naj ra zli či ti je lič no sti iz jav nog ži vo ta i spor ta, dok vi še od po lo vi ne uče ni ka Fi lo lo ške gim-
na zi je na vo di Hi tle ra. 

“Raz log za po se tu Ne mač koj” su naj če šće tu ri zam i uče nje je zi ka. Je di no ne ki uče ni ci osnov nih 
ško la na vo de i da ne že le da je po se te i da ne po sto je raz lo zi za po se tu.

U dru gom de lu an ke te zah te va no je da is pi ta ni ci od go vo ri ma da, ne ili mo žda oce ne na ve de ne 
ste re o tip ne tvrd nje. 

Kao iz ra zi to ste re o tip ne ka te go ri je (vi še od 50% is pi ta ni ka) iz dvo ji le su se sle de će tvrd nje: U Ne-
mač koj se do bro ži vi, Nem ci ma je po sao uvek na pr vom me stu, Nem ci po štu ju za ko ne, Nem ci su uvek 
do bro or ga ni zo va ni, Nem ci su tač ni i pre ci zni, Nem ci pra ve is klju či vo kva li tet ne pro iz vo de, Nem ci su 
fi zič ki la ko pre po zna tlji vi. Na su prot to me, ne stao je ste ro tip o Nem cu ko ji ne ume da se dru ži i ne ma 
smi sla za hu mor, po što ni jed na ka te go ri ja is pi ta ni ka ne ve ru je u ove tvrd nje. Ipak, iz dva ja ju se od go vo ri 
uče ni ka Fi lo lo ške gim na zi je ko ji po ka zu ju sko ro pot pu no od su stvo sklo no sti ka ste re o ti pi ma.

Tabela 2.
% od 42 
studenata 
Filološkog 
fakulteta

% od 46 
učenika 
osnovnih 
škola

% od 28 
polaznika 
kursa

% od 18 
učenika 
Filološke 
gimnazije

18 (42%) 11 (24%) 11 (39%) 3 (16%)

smatra da 

U Nemačkoj sve funkcioniše savršeno
7 (16%) 16 (35%) 17 (60%) 1 (6%) U Nemačkoj bih lako našao/la posao
26 (60%) 28 (61%) 25 (89%) 12 (67%) U Nemačkoj se dobro živi.
25 (58%) 18 (39%) 17 (60%) 6 (33%) Nemcima je posao uvek na prvom mestu
5 (12%) 2 (4%) 3 (11%) 0 Nemci žive dobro i kada nemaju posao
38 (88%) 29 (63%) 26 (93%) 15 (83%) Nemci poštuju zakone
33 (77%) 28 (61%) 19 (68%) 9 (50%) Nemci su uvek dobro organizovani
38 (88%) 23 (50%) 23 (82%) 16 (89%) Nemci su tačni i precizni
18 (42%) 9 (7%) 14 (50%) 0 Nemci uvek plaćaju odvojeno
23 (54%) 29 (63%) 16 (57%) 4 (22%) Nemci prave isključivo kvalitetne 

proizvode
5 (12%) 7 (7%) 6 (21%) 2 (11%) Nemci ne umeju da se zabavljaju
3 (7%) 5 (11%) 1 (4%) 0 Nemci ne vole da se druže
5 (12%) 7 (7%) 8 (29%) 1 (6%) Nemci nemaju smisla za humor
6 (14%) 9 (7%) 7 (25%) 0 Nemci nerado psuju
28 (65%) 23 (50%) 18 (64%) 9 (50%) Nemci su fizički lako prepoznatljivi
4 (9%) 8 (17%) 7 (25%) 1 (6%) Nemci su konzervativni

8 (19%) 9 (7%) 2 (7%) 0 Nemci ne vole strance
5 (12%) 15 (33%) 7 (25%) 0 Nemci su skloni nacizmu

U na stav ku is tra ži va nja hte li smo da pro ve ri mo da li is pi ta ni ci pra ve raz li ku iz me đu Ne ma ca, Austri ja-
na ca i Švaj ca ra ca kao go vor ni ka ne mač kog je zi ka. Po ka za lo se da sve ka te go ri je is pi ta ni ka pra ve po me nu tu 
raz li ku, sa naj ve ćim po stot kom me đu uče ni ci ma Fi lo lo ške gim na zi je. Oni, ta ko đe, pri po me nu ne mač kog 
je zi ka ipak po mi sle i na Austri ju i Švaj car sku (63% stu de na ta u od no su na 61 % uče ni ka Fi lo lo ške gim na zi je, 
33% uče ni ka osnov nih ško la i 27% po la zni ka kur sa), što uka zu je da mo ti vi sa nost, du ži na ško lo va nja, ni vo i 
tip obra zo va nja do pri no se raz vo ju nji ho ve sve sti o va žno sti in ter kul tu re kao kon cep ta. S dru ge stra ne, iz ne na-
đu je da čak 84% stu de na ta sma tra da nji ho vi od go vo ri re al no pri ka zu ju Ne mač ku i Nem ce. 
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6.  ZAKLJUČAK

Ana li zom re zul ta ta an ke te do šli smo do za ključ ka da oni ko ji ne mač ki je zik uče ne mo ti vi sa no 
ne po ka zu ju ve ću sklo nost ka ste re o ti pi za ci ji u od no su na one ko ji ga uče mo ti vi sa no, či me je obo re na 
na ša pr va hi po te za. Na i me, uče ni ci osnov nih ško la su na pet tvrd nji (Nem ci je du; Nem ci pi ju; Nem ci 
vo ze, Lič nost iz Ne mač ke, Raz log za po se tu Ne mač koj) ima li naj ra zno vr sni je aso ci ja ci je ko je spa da ju u 
ka te go ri ju ne u tral nih. U pri log to me su uče ni ci Fi lo lo ške gim na zi je, ko ji mo ti vi sa no uče ne mač ki je zik, 
u za tvo re nom ti pu pi ta nja po ka za li iz u zet nu otvo re nost ka stra noj kul tu ri i ne sklo nost ste ro ti pi za ci ji. 
To se mo že ob ja sni ti či nje ni com da su ovi uče ni ci to kom na sta ve bi li u stal nom do di ru sa auten tič nim 
tek sto vi ma i iz lo že ni in ter kul tur nom pri stu pu, či me su raz vi li spo sob nost ne pre u zi ma nja ste re o tip nih 
ka te go ri ja bez pret hod ne pro ve re.

Dru ga hi po te za, ko ja je gla si la da je ten den ci ja ka ste re o ti pi ma obr nu to sra zmer na du ži ni vre-
men skog pe ri o da uče nja ne mač kog je zi ka, ta ko đe je obo re na na kon ana li ze re zul ta ta. Ta ko, na pri mer, 
stu den ti Fi lo lo škog fa kul te ta, od ko jih su mno gi ne mač ki je zik po če li da uče još u osnov noj ško li, da ju 
ste re o tip ne od go vo re, iako vr lo če sto iz ra zi to po zi tiv ne. Ov de bi sva ka ko tre ba lo uka za ti i na nji ho vu 
mo ti vi sa nost da na u če ne mač ki je zik i da ze mlju i na rod cilj nog je zi ka sta ve u po zi ti van in ter kul tur ni 
kon tekst, što je i do ve lo do tih, pre sve ga, po zi tiv nih aso ci ja ci ja.

Tre ću hi po te zu pro ve ri li smo uz po moć ta be le 2. Iz nje se da za klju či ti da stu den ti Fi lo lo škog 
fa kul te ta i po la zni ci kur sa je zi ka i da lje da ju slič ne od go vo re, tj. sklo ni ji su pre u zi ma nju uvre že nog mi-
šlje nja o Nem ci ma i Ne mač koj, iako pre sve ga onih po zi tiv nih (88% stu de na ta i 82% po la zni ka kur sa 
sma tra da su Nem ci tač ni i pre ci zni; 77% stu de na ta i 68% po la zni ka kur sa sma tra da su Nem ci do bro 
or ga ni zo va ni). Ne ke pred ra su de su ta ko ja ke da su po zna te i uče ni ci ma osnov nih ško la (npr. 88% stu de-
na ta, 93% po la zni ka kur sa i 63% uče ni ka tvr di da Nem ci po štu ju za ko ne; 65% stu de na ta, 64% po la zni ka 
kur sa  i 50% uče ni ka po tvr đu je da su Nem ci fi zič ki la ko pre po zna tlji vi; 54% stu de na ta, 57% po la zni ka i 
63% uče ni ka ka že da Nem ci pra ve is klju či vo kva li tet ne pro iz vo de i ujed no is pi ta ni ci ove ka te go ri je da ju 
naj ra zno vr sni je od go vo re na te mu pro iz vo da). Je di na gru pa ko ja je u svo jim sta vo vi ma pre ma Nem ci ma 
i ne mač koj kul tu ri oslo bo đe na ste re o ti pa je su uče ni ci Fi lo lo ške gim na zi je, ko ji su u sa mo dve for mu la ci-
je po ka za li sklo nost po zi tiv nim pred ra su da ma (Nem ci uvek po štu ju za ko ne, Nem ci su tač ni i pre ci zni). 

Po sta vlja se pi ta nje za što stu den ti, uče ni ci Fi lo lo ške gim na zi je i po la zni ci kur sa, ko ji ina če ne-
mač ki uče mo ti vi sa no sko ro jed no o bra zno od go va ra ju pi vo i ko ba si ce na tvrd nje nem ci pi ju, nem ci 
je du. S ob zi rom da in ter kul tur ni pri stup pod ra zu me va i po zna va nje od re đe nih na vi ka i oso be no sti go-
vor ni ka cilj nog je zi ka ovi od go vo ri mo gu bi ti pro tu ma če ni kao deo kul tu ro lo škog imi dža ko ji se ne gu je 
kroz udž be ni ke, me di je i re al nu in ter kul tur nu in ter ak ci ju. Iz tog raz lo ga ovi ste re o ti pi bi va ju pre u ze ti 
kao pa tern bez pre i spi ti va nja nji ho ve va lid no sti i po sta ju ne pro men ljiv ste re o tip.
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STEREOTYPE ÜBER DIE ZIELSPRACHE UND ZIELKULTUR BEI DEUTSCHLERNERN

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Umfrage präsentiert, die in verschiedenen staatlichen und privaten 
schulischen Einrichtungen und an der Philologischen Fakultät in Belgrad durchgeführt wurde, um festzustellen, 
welche Stereotype Schüler und Studenten über Deutschland, die deutsche Kultur und die Deutschen haben. Die 
Ergebisse zeigen, dass bestimmte positive und negative Stereotype und Vorurteile sich so festgesetzt haben, dass 
sie von allen Befragten als Tatsache übernommen und nicht in Frage gestellt werden. Außerdem erwies sich, dass 
eine große Motivation, Deutsch zu lernen, bei Lernern nicht zum Abbau oder Verringerung von Stereotypen führt. 
Doch Lernende, die motiviert und auch seit längerer Zeit Deutsch lernen, neigen zu eher positiven Stereotypen als 
Folge des Wunsches, die Zielsprache und Kultur in einen positiven interkulturellen Kontext zu setzen. 
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бориСлаВа ераКоВић 

ОВлАДАВAње текСтуАлНОМ ПРеВОДилАчкОМ 
ПОткОМПетеНциЈОМ НА ОСНОВНиМ СтуДиЈАМА ЈезикА1

Пре вла да ва ње је зич ке ин тер фе рен ци је не за о би ла зна је сте пе ни ца у овла да ва њу тек сту aл ном пот ком пе тен-
ци јом бу ду ћих пре во ди ла ца, а она је по себ но из ра же на код сту де на та ко ји се за пре во ди лач ко за ни ма ње 
спре ма ју на сту ди ја ма је зи ка. Да би се по сти гла тек сту ал ност у пре во ду по треб но је пре ва зи ћи гра ни це 
је зич ког при сту па ко ји се ба зи ра на раз ли чи тим ни во и ма екви ва лен ци је до ни воа ре че ни це и ко хе зив ну 
мре жу у циљ ном тек сту гра ди ти у скла ду са до ми нант ним нор ма ма за тек сто ве на циљ ном је зи ку. У ра ду 
се да је пре глед узро ка гре ша ка у оства ри ва њу ко хе зи је и ко хе рен ци је у сту дент ским пре во ди ма на уч них 
тек сто ва са ен гле ског на срп ски, а за тим по ка зу је ути цај ко о пе ра тив ног и ко ла бо ра тив ног об ли ка на ста ве на 
број ност та квих гре ша ка. Пред ста вље на ана ли за и за кључ ци ре зул тат су ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но у 
зим ском се ме стру 2008. и 2009. го ди не са 35 сту де на та че твр те го ди не ан гли сти ке. 

Кључ не ре чи: ко хе зи ја и ко хе рен ци ја, пре во ђе ње с ен гле ског на срп ски 

1.  кООПеРАтиВНи и кОлАбОРАтиВНи Облик НАСтАВе и учењА 

Ко о пе ра тив но и ко ла бо ра тив но уче ње у на ста ви за сни ва ју се на кон струк ти ви стич кој фи-
ло зо фи ји при ме ње ној у обла сти пе да го ги је, пре ма ко јој је уче ње мо гу ће са мо уко ли ко по је ди нац, 
као ак тив ни уче сник у про це су, у ин тер ак ци ји са на став ни ком и дру гим чла но ви ма ма ње гру пе 
вр шња ка до ла зи до но вих са зна ња гра де ћи на оно ме што већ зна. И у је дом и у дру гом мо де лу 
сре ди шње ме сто при па да уче ни ку. Глав на уло га на став ни ка у оба мо де ла је сте да ство ри усло ве 
за уче ње, уме сто да „пре да је“ го то ва, це ло ви та, фор ми ра на зна ња ко ја уче ник тре ба са мо да ме-
мо ри ше. 

За на ста ву пре во ђе ња, ме ђу тим, вр ло је бит на раз ли ка у ор га ни за ци ји на став них ак тив но-
сти, од но сно уло зи на став ни ка, по ко ји ма се ко о пе ра тив ни и ко ла бо ра тив ни мо дел су штин ски 
раз ли ку ју. Иако и је дан и дру ги мо дел фа во ри зу ју рад у ма њим гру па ма, они се раз ли ку ју у по гле-
ду сте пе на оче ки ва не са мо стал но сти сту де на та. У окви ру ко о пе ра тив ног об ли ка уче ња и на ста ве, 
на став ник има пу ну кон тро лу над ак тив но сти ма на ча су. Он би ра на став ни ма те ри јал, ор га ни зу је 
за дат ке пре ма сте пе ну сло же но сти с ци љем да се уче ни ци у то ку про це са оса мо ста ле и оспо со бе 
за ре ша ва ње глав ног про јект ног за дат ка ко ји до ла зи на кра ју (Ивић и др. 2001,  Gon za les-Da vi es 
2005, Gon za les 2000).

Ко ла бо ра тив ни мо дел је раз ра дио и при ме нио у обра зо ва њу пре во ди ла ца До налд Ки ра ли 
(Do nald Ki raly 2000). Пре ма том мо де лу, сту ден ти од са мог по чет ка пре у зи ма ју од го вор ност за 
соп стве но уче ње. Са мо стал но од лу чу ју ко је ће из во ре ин фор ма ци ја кон сул то ва ти, рас по де љу ју 
оба ве зе ме ђу со бом, пла ни ра ју рад ка ко би за да так за вр ши ли у пред ви ђе ном ро ку. На став ник има 
уло гу да пра ти рад гру па, да је смер ни це у раз ре ша ва њу про бле ма ко ји се по ка жу пре те шким, 
обез бе ди не сме та но од ви ја ње про це са уче ња. 

У на шем слу ча ју, те смер ни це су углав ном да ва не пу тем ко мен та ра на кон крет не про бле-
ме о ко ји ма је сва ки сту дент ко ла бо ра тив не гру пе (Г2) пи сао у днев ни ку то ком ра да на пре во-
ду. Сту ден ти су би ли упо зна ти са Њу мар ко вом де фи ни ци ојм пре во ди лач ког про бле ма (New mark 
1995:30-31), по ко јој у пре во ди лач ке про бле ме спа да ју сви они слу ча је ви где ауто мат ски, до-

1  Подаци представљени у овом чланку део су резултата истраживања које је спроведено у оквиру рада на докторској 
дисертацији „Компетенције преводилаца са енглеског језика (улога кооперативног и колаборативног облика 
наставе)“ 
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слов ни пре вод ни је мо гућ, би ло да су је зич ке при ро де (тј. лек сич ки, син так сич ки, тек сту ал ни, 
праг ма тич ки про бле ми) или да се ти чу пре во ди лач ке стра те ги је. На став ник је у ко мен та ри ма 
ка рак те ри сао тип гре шке и ука зи вао на да ље из во ре ко ји мо гу по мо ћи да се на ве де ни про блем 
аде кват ни је ре ши. При ме ри аде кват них пре во ди лач ких ре ше ња ни су да ва ни, сту дент је до њих 
мо рао сам да до ђе. 

Са сту ден ти ма ко о пе ра тив не гру пе (2008), уло га на став ни ка би ла је да у пр вим не де ља ма 
кур са за јед но са сту ден ти ма на ча су ана ли зи ра ре ле вант не аспек те пре во ди лач ких за да та ка, по 
мо де лу ана ли зе тек ста пред ста вље ном у де лу Кри сти ја не Норд Text Analysis for Tran sla tion (Nord 
2005). То ком ди ску си ја на ча су на став ник је тра жио од сту де на та да пре по зна ју раз ли чи те пре-
во ди лач ке про бле ме у тек сту, на кон че га је во ђе на ди ску си ја о мо гу ћим ре ле вант ним елек трон-
ским, па пир ним и ху ма ним из во ри ма ин фор ма ци ја и пре во ди лач ким стра те ги ја ма ко је се мо гу 
при ме ни ти за њи хо во раз ре ша ва ње. Сту ден ти су ре дов но, сва ке не де ље, сла ли сво је пре во де, ко је 
је на став ник де таљ но ко мен та ри сао. У тим ко мен та ри ма су по ред кон ста та ци је при ро де уоче них 
гре ша ка, сту ден ти ма да ва ни и при ме ри успе шних ре ше ња дру гих сту де на та ко ји су пре во ди ли 
исти део тек ста.

2.  текСтуАлНОСт кАО ДеО ДВОЈезичке ПОткОМПетеНциЈе 

Је дан од нај ва жни јих за да та ка у усва ја њу тек сту ал не по тком пе тен ци је је сте овла да ва ње ма-
кро струк ту ром, тј. на чи ном на ко ји ре чи и струк ту ре сту па ју у ве ће це ли не у тек сто ви ма од ре ђе не 
вр сте, ти па и жан ра на је зи ку пре во да (Ne u bert 2000:5). Од се дам кон сти ту тив них на че ла тек-
сту ал но сти ко је на во де Бо гран де и Дре слер (Be a u gran de i Dres sler 1981): ко хе зи је, ко хе рен ци је, 
ин тен ци о нал но сти, при хва тљи во сти, ин фор ма тив но сти, си ту а тив но сти и ин тер тек сту ал но сти, у 
сту дент ским пре во ди ма пра ће не су при ме на ко хе зив них сред ста ва и аде кват ност ус по ста вље не 
ло гич ко-се мат нич ке ве зе из ме ђу са став них де ло ва тек ста, тј. ко хе зи ја и ко хе рен ци ја.

Ко хе зи ја је мре жа лек сич ких, гра ма тич ких и дру гих ве за уну тар јед ног тек ста, ко је мо гу 
би ти ре а ли зо ва не кроз упо тре бу раз ли чи тих про фор ми, глагoлских вре ме на, ко нек то ра, син так-
сич ких па ра ле ли за ма, па ра фра зе, лек сич ке мре же у тек сту, суп сти ту ци је, елип се итд. (Ба ду ри на 
2008:58, Ba ker 1992:180, Ne u bert i Shre ve 1992:103-117). Ко хе зив не ве зе су по вр шин ске, оне по-
ка зу ју од нос из ме ђу ре чи и из ра за у ни зу ис ка за ко ји чи не текст. Као ва жне еле мен те тек сту ал не 
ко хе зи је Беј кер (Ba ker 1992:211) на во ди и кон ти ну и тет у ода би ру гла гол ских вре ме на и стил ску 
кон си стент ност, Ба ду ри на из бор гла гол ских вре ме на и по на вља ње ре че нич них струк ту ра одн. 
па ра ле ли зме (2008:58), а Ној берт и Шрив (Ne u bert i Shre ve 1992: 105) пре во ди лач ки по себ но про-
бле ма ти чан аспект ко хе зи је, ко ло ка ци је. Ва жно је на по ме ну ти да је са пре во ди лач ког ста но ви шта 
не бит но да ли се ко хе зи ја оства ру је уну тар јед ног ис ка за или ве ће тек сту ал не це ли не као што је 
па сус (исти при ступ ко хе зи ји у ана ли зи пре во да за сту па Мо на Бeјкер 1992: 192). Та ко ђе, за на шу 
ана ли зу бит не су и ег зо фо рич не ве зе у тек сту, тј. оне ко је упу ћу ју на еле мен те ван је зич ке ствар-
но сти, а ко је у циљном тексту мо гу би ти на ру ше не до слов ним пре во дом из вор них лек сич ких 
спо је ва, ко ло ка ци ја и иди о ма.

Ној берт и Шрив (1992: 104) пра ве ја сну раз ли ку из ме ђу ко хе зи је и ко хе рен ци је: док је ко-
хе зи ја од ли ка по вр шин ске је зич ке струк ту ре, ко хе рен ци ја је свој ство ду бин ске сми са о не струк-
ту ре тек ста. Да би текст био ко хе рен тан, ни је до вољ но ус по ста ви ти аде кват ну мре жу ко хе зив них 
еле ме на та. Ко хе рен ци ја по чи ва на асо ци ја тив ним струк ту ра ма ко је ства ра ју при сут ни је зич ки 
еле мен ти, па ју је не мо гу ће пре сли ка ти из из вор ног (Т1) у циљ ни текст (Т2) до слов ним пре во дом 
сми сла ин ди ви ду ал них ре че ни ца, већ се на осно ву раз у ме ва ња ко хе рент не стру ку ту ре ори ги на ла 
мо ра из гра ди ти по вр шин ски мо ди фи ко ва на струк ту ра циљ ног тек ста.

Спе ци фич ност пре во ди лач ких те шко ћа са ко хе рен ци јом у циљ ном тек сту, Ној берт и Шрив 
опи су ју на сле де ћи на чин:



ОВЛАДАВAЊЕ ТЕКСТУАЛНОМ ПРЕВОДИЛАЧКОМ ПОТКОМПЕТЕНЦИЈОМ НА ОСНОВНИМ ...

391

Пре во ди лац ко ји не раз у ме ду бин ске од но се не мо же ода бра ти тач не тер ми не у пре во ду. У пре-
во ди лач ком про це су по сто ји јед на ме та је зич ка ме ђу фа за ко ја не ма свој је зич ки из раз. У тој фа зи 
пре во ди лац гра ди мен тал ни мо дел тек ста, (...) вир ту ел ни пре вод. Ка да пре во ди лац до ђе до тог 
мо де ла у циљ ном тек сту, ко хе зи јом по чи ње да упра вља циљ ни је зич ки си стем. Дру гим ре чи ма, 
јед ном ка да се ода бе ре пој мов на струк ту ра, у циљ ном је зи ку на рас по ла га њу оста је ве о ма огра-
ни чен број мо гу ћих ре а ли за ци ја (Ној берт и Шрив 1992:104, наш пре вод).

До на ру ше не ко хе зи је и ко хе рен ци је у циљ ном тек сту сто га мо же до ћи из број них раз ло га, 
а у на став ку ну ди мо мо гу ћу кла си фи ка ци ју нај у оч љи ви јих узро ка гре ша ка у ана ли зи ра ним сту-
дент ским пре во ди ма обе ју гру па. 

3.  МетОДОлОГиЈА иСтРАЖиВАњА

a. инструменти истраживања
Ре зул та ти ис тра жи ва ња ба зи ра ни су на кван ти тав ној и ква ли та тив ној ана ли зи пре во да два од-

лом ка у огра ни че ном вре ме ну и са огра ни че ним при сту пом ре сур си ма. Ис пит ни усло ви ими ти ра ју 
че сту си ту а ци ју у пр о фе си о нал ној прак си да пре во ди лац ни је у мо гућ но сти да ко ри сти све из во ре 
ин фор ма ци ја ко ји су му по треб ни. Сту ден ти су у овом де лу пре во ди ли текст чи ја им је оп шта те ма-
ти ка би ла бли ска – ис тра жи ва ње усва ја ња је зи ка. Од кон тек сту ал них ин фор ма ци ја сту ден ти ма су 
би ли по зна ти сви екс тра тек сту ал ни чи ни о ци као што су на ру чи лац пре во да, циљ пре во ђе ња и циљ-
на пу бли ка. Пре вод су ра ди ли као део ис пи та из пред ме та Пре вод с енглског-на уч ни тек сто ви. Сту-
ден ти су на увид до би ли чи тав оде љак, у ком је сле де ћи део био озна чен као пре во ди лач ки за да так: 

Текст 1
In a fa mo us ex pe ri ment, Jean Ber ko (1958) de mon stra ted this phe no me non by pre sen ting chil-

dren with se ve ral non sen se words such as wug. Chil dren we re able to sta te cor rectly that the plu ral form 
of wug is wugs, alt ho ugh they had ne ver he ard ma de-up words such as the se. Even se ven-month-old 
in fants show evi den ce of be ing able to le arn ru les that can help to them to le arn lan gu a ge. In one re cent 
study, in fants he ard se ve ral three-word sen ten ces fr om an arti fi cial lan gu a ge un til they sho wed a dec li-
ne in in te rest in them. For exam ple, they he ard con struc ti ons that had an ABA form such as “ga ti ga” 
and “li na li”. Du ring the test pha se, tho ugh, they sho wed dis tinct pre fe ren ce for sen ten ces with an ABB 
con struc tion, such as “wo fe fe.” Li ke wi se, in fants who we re ha bi tu a ted to the ABB struc tu re pre fer red 
sen ten ces with the ABA struc tu re du ring the test pha se (Mar cus et al., 1998).  

Текст 2
Lin gu i stic ap pro ac hes help to ex pla in just how chil dren can ma ster the com plex, ab stract ru les 

that cha rac te ri ze all lan gu a ges, gi ven what so me ha ve cal led the “im po ve ris hed in put” pr o vi ded by the 
en vi ron ment (Lightfo ot, 1982). That is, the stre am of spe ech most chil dren he ar is fra ught with in com-
ple te or un gram ma ti cal ut te ran ces. Nor do chil dren le arn lan gu a ge fr om ex pli cit te ac hing of the ru les 
of the gram mar or lists of vo ca bu lary words. Ho we ver, cri tics po int out that lin gu i stic ap pro ac hes may 
re flect mo re clo sely bi a ses of adult the o re ti ci ans who at tempt to de scri be the lo gi cal ne ces si ti es of lan-
gu a ge ac hi e ve ments than the ac tual pr o ces ses chil dren use. In ad di tion, it is not cle ar that lan gu a ge abi-
li ti es are li mi ted to the hu man spe ci es, as many lin gu ists cla im. In the past se ve ral de ca des, nu me ro us 
at tempts ha ve been ma de to train mem bers of the ape fa mily to use lan gu a ge, all with so me ap pa rent 
suc cess. (Gard ner & Gard ner, 1971; Pre mack, 1971; Rum ba ugh, Gill, & von Gla ser sfeld, 1973). 

Пре вод је тре ба ло ура ди ти за 90 ми ну та, а од лек си ко ло шких из во ра, сту ден ти су на рас по-
лаг њу има ли јед но је зич ни реч ник ен гле ског и спи сак тер ми на ко ји су као гру па са ста ви ли то ком 
кур са. За по тре бе ана ли зе овла да но сти тек сту ал ном пот ком пе тен ци јом, ана ли зи ран је пре вод це-
лог тек ста бр. 1. и под ву че на ре че ни ца у тек сту бр. 2.
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b. ис пи та ни ци
Ана ли за је за сно ва на на пре во ди ма 35 сту де на та ко ји су курс по ха ђа ли 2008. го ди не (Г1) ка да је 
при ме њен ко о пе ра тив ни об лик на ста ве и 35 сту де на та ко ји су исти курс по ха ђа ли то ком зим ског 
се ме стра 2009. го ди не (Г2), ка да је при ме њен ко ла бо ра тив ни об лик на ста ве. Гру пе су ујед на че не 
пре ма успе ху на прет ход ним пре во ди лач ким кур се ви ма. 

c. бо до ва ње еле ме на та тек сту ал не пот ком пе тен ци је
Пре во ди свих ис пи та ни ка бо до ва ни су пре ма то ме да ли у њи ма има гре ша ка ко је на ру ша ва ју 
гра ма тич ку (ГК) и лек сич ку ко хе зи ју (ЛК) и ко хе рент ност (КохТ2). Пре вод ко ји има бар јед ну 
гре шку бо до ван је ну лом (0), пре вод без гре шке је ди ни цом (1). За тим је т-те стом не за ви сних узо-
ра ка утвр ђе на зна чај ност раз ли ке арит ме тич ких сре ди на ко о пе ра тив не (Г1) и ко ла бо ра тив не (Г2) 
гру пе у по гле ду три по сма тра не ва ри ја бле. 

4.  РезултАти иСтРАЖиВАњА

4.1 узроци огрешења о лексичку кохезију

Лек сич ка ко хе зи ја се углав ном оства ру је кроз тзв. лан це лек се ма (le xi cal cha ins, cf. Ba ker 
1992: 203) ко је су ме ђу соб но на не ки на чин по ве за не. Та по ве за ност ус по ста вља се сва ки пут ка-
да упо тре бље на лек се ма при зи ва асо ци ја ци ју на не ку дру гу лек се му, пре ко ан то ни ма, си но ни ма, 
хи по ни ма или хи пе ро ни ма, ко ло ка ци је, не ке дру ге ре чи из уре ђе не се ри је (нпр. по не де љак,уто-
рак...), при пад но сти од ре ђе ном се ман тич ком по љу и сл. Док гре шке у гра ма тич кој ко хе зи ји не 
мо ра ју да ути чу на ко хе рент ност циљ ног тек ста, гре шке у оства ри ва њу лек сич ке ко хе зи је то ре-
дов но чи не. Узрок та квих гре ша ка мо же би ти не ра зу ме ва ње ван је зич ких по ја ва о ко ји ма се у 
тек сту го во ри, не раз ли ко ва ње тер ми но ло шких од оп ште је зич ких зна че ња, страх од од сту па ња 
од до слов ног пре во ђе ња ко је за по сле ди цу има ства ра ње псе удо ко ло ка ци ја и не а де ква тан пре вод 
тек сту ал них ко нек то ра, као и за не ма ри ва ње праг ма тич ког аспек та, тј. ра зних еле ме на та кон тек ста 
циљ не ко му ни ка тив не си ту а ци је. 

4.1.1. Разумевање ванјезичке појаве (текст 1)
Струч но пре во ђе ње је зах тев но упра во због нео п ход но сти пот пу ног пој мов ног раз у ме ва ња 

по ја ве опи са не у тек сту. При мер не до вољ но пре ци зног пре во да ко ји све до чи о не пот пу ном раз у-
ме ва њу опи са не по ја ве има мо у сле де ћим пре во ди ма де ло ва пр вог тек ста:

а) Children were able to state correctly that the plural form of wug is wugs, although they had never 
heard made-up words such as these.

Де ца су ус пе ла да по го де да је мно жи на од «ваг» «вагс», иако ни ка да пре ни су чу ли за из ми шље не 
ре чи као што су ове. (Г1.32)

Пре во дом гла го ла sta te као по го ди ти, ка зу је се да је зна ње ко је су де ца ис по љи ла би ло слу-
чај но, док је опи са ни екс пе ри мент по ка зао упра во су прот но, да су де ца зна ла об лик за мно жи ну 
и не по сто је ћих име ни ца.

б) Even seven-month-old infants show evidence of being able to learn rules that can help to them 
to learn language. in one recent study, infants heard several three-word sentences from an artificial 
language until they showed a decline in interest in them
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Чак је и код одој ча ди од се дам ме се ци би ло на зна ка да су спо соб на да на у че пра ви ла ко ја им мо гу 
по мо ћи да на у че је зик. У јед ном ско ра шњем про у ча ва њу одој чад су слу ша ла ... (Г2.15) 

Име ни ца study има ви ше зна че ња. У сту дент ским пре во ди ма као екви ва лен ти ја ва ља ју се 
и сту ди ја и про у ча ва ње. У Ко лин со вом реч ни ку ен гле ског је зи ка (Col lins En glish Dic ti o nary2) као 
пр во сто ји the act or pro cess of studying (про у ча ва ње), кao дру го a ro om for studying, re a ding, wri-
ting (rad na so ba), кao тре ће work re la ting to a par ti cu lar di sci pli ne, for ex. en vir no men tal stu di es (сту-
ди је), а тек као че твр то оно ко је од го ва ра овом кон тек сту, an in ve sti ga tion and analysis of a su bject, 
si tu a tion, да кле ис тра жи ва ње. Да би се ода брао од го ва ра ју ћи пре вод, по треб но је раз ли ко ва ти 
кон тек сту ал ну упо тре бу име ни ца сту ди ја, про у ча ва ње и ис тра жи ва ње, одн. зна ти до вољ но о 
ван  је зич кој ствар но сти да би се пре по знао аде ква тан екви ва лент. Не а де ква тан екви ва лент у овом 
слу ча ју не оме та раз у ме ва ње тек ста, али га успо ра ва, јер чи та лац мо ра да ре кон стру и ше аде кват-
но зна че ње на осно ву соп стве ног зна ња о кон тек сту. Та кве гре шке от кри ва ју при су ство пре во ди-
о ца ко ји не вла да пој мо ви ма и иди о мом ма те ри је ко ју пре во ди. 

в) in a famous experiment, Jean Berko (1958) demonstrated this phenomenon by presenting children 
with several nonsense words such as wug. Children were able to state correctly that the plural form of 
wug is wugs, although they had never heard made-up words such as these. Even seven-month-old infants 
show evidence of being able to learn rules that can help to them to learn language. in one recent study, 
infants heard several three-word sentences from an artificial language until they showed a decline in 
interest in them. 

Овај фе но мен је у свом чу ве ном екс пе ри мен ту при ка зао Жан Бер ко (1958), пред ста вља ју ћи 
де ци не ко ли ко бе сми сле них ре чи, по пут ре чи «дром». Де ца су би ла у ста њу да тач но фор ми ра ју 
об лик мно жи не тих ре чи (дром-дро мо ви), иако ни ка да пре то га ни су исми сли ла та кве ре чи. Чак 
је и бе ба од се дам ме се ци по ка за ла да је у ста њу да на у чи пра ви ла ко ја мо гу по мо ћи при уче њу 
је зи ка. У јед ном но ви јем ис тра жи ва њу де ца су слу ша ла ре че ни це на ве штач ком је зи ку, ко је су се 
са сто ја ле од по три ре чи, све док ни су из гу би ла ин те ре со ва ње да да ље слу ша ју (Г2.13). 

У из вор ном тек сту, ла нац си но ни ма за по чи ње хи пе ро ни мом (chil dren, chil dren) а на ста вља 
се хипoнимима (se ven-month old in fants, in fants, in fants). У пре во ду он та ко ђе по чи ње хи пе ро ни-
мом (де ца) али се на ста вља хи по ни мом у јед ни ни (бе ба од се дам ме се ци), ко ји на ру ша ва ко хе-
рент ност тек ста (да ли је у ис тра жи ва њу уче ство ва ла са мо јед на бе ба?). Пре во дом на ред не ка ри ке 
име ни це in fants хи пе ро ни мом де ца, пре ки нут је ла нац, јер се не мо же ус по ста ви ти ве за са прет-
ход ном ка ри ком, бе ба од се дам ме се ци. По ред то га што је на ру ше на ко хе зив на ве за, хи пе ро ним 
де ца у овом слу ча ју ни је ни до вољ но ин фор ма ти ван, јер је по да так о уз ра сту на ком де ца вла да ју 
опи са ним спо соб но сти ма је дан од нај ва жни јих ин фор ма тив них еле ме на та у овом па су су.

 
4.1.2. терминолошко значење (текст 1)

Има ју ћи у ви ду да у струч ном је зи ку тер ми ни че сто на ста ју адап та ци јом ен гле ских ре чи 
ка ко би се ус по ста ви ла раз ли ка из ме ђу оп ште је зич ког и струч ног зна че ња, не пре по зна ва ње тер-
ми но ло шке упо тре бе по је ди них ре чи и из ра за ути че на ко хе рент ност циљ ног тек ста као у сле де-
ћем слу ча ју:

Likewise, infants who were habituated to the ABB structure preferred sentences with the ABA structure 
during the test phase (Marcus et al., 1998).  
Слич но то ме, де ци на вик ну тој на струк ту ру АББ ви ше се сви де ла струк ту ра АБА то ком те сти ра-
ња...(Г2.16). 

2                           http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/study  
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Пре вод гла го ла pre fer гла гол ском фра зом са оп ште је зич ким зна че њем ви ше сви ђа ти (ум. 
ис по љи ти пре фе рен ци ју, одн. пре фе ри ра ти) не пре но си терминoлошк о зна че ње ко је овај по јам 
има у раз вој ној пси хо ло ги ји. У кон тек сту екс пе ри мен та са ха би ту а ци о ним усло вом оп ште је зич-
ки пре вод тер ми на на ру ша ва и лек сич ки ла нац ко ји у из вор ном тек сту чи не лек се ме ex pe ri ment, 
in fants, study, test pha se, pre fe ren ce, habituatе и чи ни га не до вољ но пре ци зним, па та ко и не до вољ-
но ин фор ма тив ним. Исти про блем пред ста вља и пре вод тер ми на habituatе, ко ји у се би но си асо-
ци ја ци ју на све пред у сло ве фор ми ра ња та квог ста ња код одој че та, пре во дом  на вик ну ти се (ум. 
ха би ту и ра ла су се).

4.1.3. Дословност у преводу (текст 2)
Ној берт и Шрив (1992:104) го во ре о ва жној по сле ди ци до слов ног пре во да,  по ја ви псе у-

до ко ло ка ци ја у циљ ном тек сту. Псе у до ко ло ка ци је су не и ди о ма тич не ко ло ка ци је ко је у за ви сно-
сти од њи хо ве број но сти, мо гу за ма гли ти сми сао ре ле вант не це ли не или пот пу но оне мо гу ћи ти 
раз у ме ва ње ци ља ног зна че ња.Та кви при ме ри су че сти у сту дент ским пре во ди ма и по сле ди ца су 
ин тер фе рен ци је са из вор ног је зи ка, нај че шће пре но ше ња ре да ре чи из стра ха од мо гу ће гре шке 
то ком пре фор му ла ци је, као у сле де ћем при ме ру:  

However, critics point out that linguistic approaches may reflect more closely biases of adult theoreticians 
who attempt to describe the logical necessities of language achievements than the actual processes 
children use. 

Међутим, критичари напомињу да лингвистички приступи могу ближе да одражавају предрасуде 
неких одраслих теоретичара који покушавају да опишу логичке неопходности језичких 
достигнућа него процесе које деца заиста користе. 3 (Г1.10).

Про бле ма тич ни пре во ди ко ло ка ци ја у овом при ме ру су adult the o re ti ci ans, ne ces si ti es of lan-
gu a ge ac hi e ve ments и pro ces ses chil dren use. 

Атри бут adult (the o re ti ci ans) у овој ре че ни ци у логичкој је опо зи ци ји са про це си ма ко ји се 
од и гра ва ју код де це, а ко ји су им пли ци ра ни у син таг ми ne ces si ti es of lan gu a ge ac hi e ve ments. До-
слов ним пре во дом пе су до ко ло ка ци јом од ра сли те о ре ти ча ри, ме ђу тим, иза зи ва се асо ци ја ци ја на 
мо гућ ност по сто ја ња те о ре ти ча ра ко ји ни су од ра сли, па је ко ло ка ци ја не ло гич на.  До сло ван пре-
вод ne ces si ti es of lan gu a ge ac hi e ve ment као neo p hod no sti je zič kih do stig nu ća из не ве ра ва сми сао (тј. 
ло гич ну прет по став ку о је зич ким по стиг ну ћи ма) ове син таг ме у из вор ном тек сту. Што се ти че 
ко ло ка ци је  use pro ces ses, иди о ма тич на ко ло ка ци ја на срп ском гла си ла би да се про це си од ви ја ју 
код де це, уме сто да деца ко ри сте. 

4.1.5 Динамичност јединице превођења
Је ди ни ца пре во ђе ња је ди на мич ка ка те го ри ја. У скла ду са оп ште при хва ће ним ста но ви-

штем у пре во ди лач кој те о ри ји, Ха тим и Ман деј (Ha tim and Mun day 2004: 25) је опи су ју као је-
ди ни цу чи ји оп сег за ви си од слу ча ја до слу ча ја, што зна чи да мо же об у хва та ти реч, син таг му, 
ре че ни цу, тек сту ал ну це ли ну, чи тав текст али и ин тер тек сту ал ни ни во. Ис тра жи ва ња су по ка за ла 
да код пре во ди ла ца-по чет ни ка она нај че шће не пре ла зи ни во ре че ни це, док је код ис ку сних пре-
во ди ла ца то нај че шће тек сту ал на це ли на као што је па сус. Је дан од за да та ка на кур су из пре во ђе-
ња на уч них тек сто ва би ло је овла да ва ње тек сту ал ном це ли ном као је ди ни цом пре во ђе ња, а на том 
ни воу ве о ма је ва жно аде кват но ре ше ње тек сту ал них ко нек то ра, јер они упра вља ју ре то ри ком и 
ин тер пре та ци јом чи та вог тек ста. Као илу стра ци ју ти пич не гре шке у из бо ру ко нек то ра на ве шће-
мо сле де ћи при мер (текст 1):

3   Mo gu ći pre vod ove re če ni ce: Лингвистички приступи вероватно пре одражавају очекивања теоретичара, који са 
становишта одраслих настоје да опишу логичне предуслове усвањања језика, него стварне процесе који се одвијају 
код деце. 
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For example, they heard constructions that had an ABA form such as “ga ti ga” and “li na li”. During 
the test phase, though, they showed distinct preference for sentences with an ABB construction, such as 
“wo fe fe.” Likewise, infants who were habituated to the ABB structure preferred sentences with the ABA 
structure during the test phase (Marcus et al., 1998).  

Тек сту ал ни ко нек тор tho ugh у овом кон тек сту има зна че ње су прот но сти, али је у на ред ним при-
ме ри ма пре ве ден ади тив ним ко нек то ром уз гред (Г2.18) и до пу сним ко нек то ром до ду ше (Г2.19) 
ко ји је и ре ги стар ски не а де ква тан: 

Za vre me te sta, uz gred, ona su ja sno po ka za la za in te re so va nost za re če ni ce sa ABB kon struk ci jom, kao 
što je „wo fe fe“. (Г2.18)

Do du še, to kom te sti ra nja, ta odoj čad su pri ka za la sna žnu sklo nost ka re če ni ca ma u ABB ob li ku kao što 
je „wo fe fe“. (Г2.19)

a. ко хе рент ност сту дент ских пре во да: зна чај праг ма тич ког аспек та 
Узрок на ру ше не ко хе рент но сти у сту дент ским пре во ди ма че сто је за не ма ри ва ње ван је зич-

ких фак то ра. Праг ма тич ки аспект пре во ђе ња, тј. про це на ин фор ма тив но сти из вор ног тек ста за 
циљ ног чи та о ца, да ли не ки еле мент из из вор ног тек ста тре ба до пу ни ти или из о ста ви ти, до кра ја 
основ них сту ди ја са вла да ве о ма ма ли број сту де на та. На ред ни при мер по ка зу је ка ко праг ма тич ки 
еле мен ти мо гу ути ца ти на ко хе рент ност циљ ног тек ста:

in a famous experiment, Jean Berko (1958) demonstrated this phenomenon by presenting children with 
several nonsense words such as wug. Children were able to state correctly that the plural form of wug 
is wugs, although they had never heard made-up words such as these.

У по зна том екс пе ри мен ту, Џин Бер ко (1958) об ја шња ва овај фе но мен та ко што је де ци пу-
шта ла не ко ли ко ре чи без зна че ња као што је «вуг». Де ца су би ла спо соб на да тач но из ра зе мно жи-
ну ре чи «вуг» као «вугз» иако ни кад ни су чу ли из ми шље не ре чи као што је ова. (Г2.30)

Тран скри бо ва ни об лик мно жи не ен гле ске име ни це вагз, на срп ском не ма ни ка кво зна че ње, 
а оне мо гу ћа ва и оне чи та о це ко ји зна ју ен гле ски, да овај део ин фор ма ци је аде кват но про ту ма-
че. Кон тек сту ал но си ту и ра ње екс пе ри мен та омо гу ћи ло би пре во ди о цу да об лик по ме ну тих ре чи 
оста ви у ори ги на лу, нпр:

Џин Бер ко је ову по ја ву пред ста ви ла у свом чу ве ном екс пе ри мен ту у ком је де ци са ен гле-
ског го вор ног под руч ја по ка за ла не ко ли ко бе сми сле них ре чи као што је wug. Де ца су тач но реклa 
да је мно жи на ре чи wug – wugs, иако ни ка да ра ни је ни су чу ла ту реч.

Праг ма тич ка гре шка ја вља се и у сле де ћем при ме ру, где по сто ји ло гич ка не по ду дар ност из-
ме ђу при де ва ско ра шњи и го ди не ис тра жи ва ња да те у за гра ди (1998). 

У јед ној ско ра шњој сту ди ји, одој чад су има ла при ли ку да слу ша ју не ко ли ко ре че ни ца са ста вље-
них од три ре чи на из ми шље ном је зи ку све док ни су по ка за ли гу бље ње ин те ре со ва ња за њих. ... 
(Маrcus et.al 1998) (Г1.32).

b. Гре шке у гра ма тич кој ко хе зи ји 
Нај че шће гре шке ко је ути чу на гра ма тич ку ко хе зи ју у сту дент ским пре во ди ма ти чу се сла-

га ња у ли цу, ро ду и бро ју име ни ца и гла го ла у сло же ним ре че ни ца ма и ко ор ди на ци је гла гол ског 
вре ме на и ви да у пре во ду. Гре шку пр вог ти па чи та лац ла ко пре по зна је као ре зул тат не па жње 
пре во ди о ца/лек то ра и оне не ути чу на ко хе рент ност циљ ног тек ста, као што се ви ди из сле де ћег 
при ме ра:

Де ца су ус пе ла да по го де да је мно жи на од „vag” „vags”, иако ни ка да пре ни су чу ли за из ми-
шље не ре чи као што су ове. Чак и одој чад ста ра 7 ме се ци до ка зу ју да су спо соб на да на у че пра-
ви ла ко ја ће им по мо ћи при уче њу је зи ка. У јед ној ско ра шњој сту ди ји, одој чад су има ла при ли ку 
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да слу ша ју не ко ли ко ре че ни ца са ста вље них од три ре чи на из ми шље ном је зи ку све док ни су по-
ка за ли гу бље ње ин те ре со ва ња за њих. На при мер, чу ли су кон струк ци је ко је су има ле АБА фор му 
као што су „га ти га“ и „ли на ли“. Ипак то ком те сти ра ња по ка за ла су раз ли чи те пре фе рен ци је ка 
ре че ни ца ма са АББ кон струк ци јом као што је „во фе фе“. Исто та ко, одој чад ко ја су на ви кла на 
АББ струк ту ру пре фе ри ра ли су ре че ни це са АБА струк ту ром то ком фа зе те сти ра ња (Mar cus и др. 
1998). (Г1.32)

Ко хе зи ја је на ру ше на на пар ме ста у тек сту гра ма тич ким гре шка ма у сла га њу у ли цу из-
ме ђу име ни це и гла го ла (де ца...по ка за ли, чу ли, пре фе ри ра ли). Док на ве де не гре шке не оме та ју 
ус по ста вља ње ре фе рен ци је у тек сту, гре шке у из бо ру гла гол ског вре ме на и ви да мо гу да на ру ше 
раз у ме ва ње вре мен ског од но са из ме ђу име но ва них рад њи, па сто га и ко хе рент ност чи та вог тек-
ста, као у сле де ћем пре во ду:

in one recent study, infants heard several three-word sentences from an artificial language until they 
showed a decline in interest in them.

У јед ном не дав ном ис тра жи ва њу, одој чад су чу ла не ко ли ко ре че ни ца са ста вље не од три ре-
чи из из ми шље ног је зи ка док ни су по ка за ла опа да ње ин те ре со ва ња. (Г2.22)

До сло ван пре вод гла го ла he ard гла го лом у свр ше ном ви ду (чу ла) у су прот но сти је са зна че-
њем ве зни ка док, па чи та лац мо ра да ре кон стру и ше на ме ре а ва но зна че ње – да ли су де ца слу ша ла 
док ни су из гу би ла ин те ре со ва ње или су чу ла, па из гу би ла ин те ре со ва ње? Кон тек сту ал не ин фор-
ма ци је у овом слу ча ју циљ ном чи та о цу ни су од по мо ћи. 

c. уло га мо де ла на ста ве у овла да ва њу тек сту ал ном пот ком пе тен ци јом
На кон бо до ва ња сту дент ских пре во да пре ма мо де лу опи са ном у тач ки 3.3, ста ти стич ки су 

ана ли зи ра ни ре зул та ти две ју гру па, ка ко би смо утвр ди ли да ли не ки од два при ме ње на об ли ка 
на ста ве и уче ња да је бо ље ре зул та те ка да је у пи та ње овла да ва ње тек сту ал ним аспек том пре во-
ди лач ке ком пе тен ци је. 

Табела 3: утицај кооперативног (0) и колаборативног (1) модела, статистичка значајност

 Група Н
средња
вредност

стандардна 
девијација

стандардна 
грешка

Кох.T2 ,00 35 .1143 .32280 .05456
1,00 35 .1143 .32280 .05456

ГК ,00 35 .4000 .49705 .08402
1,00 35 .5429 .50543 .08543

ЛК ,00 35 .4571 .50543 .08543
1,00 35 .5143 .50709 .08571

Независни т-тест позданости 
интервала 
разлике

 
т

степен 
слободе

значајност
(двоструко 
грањање)

разлика 
аритметичке 
средине 

станд.
грешка

најнижи 
резултат

највиши 
резултати

Кох.T2 .000 68 1.000 .00000 .07716 -.15398 .15398
ГК -1.192 68 .237 -.14286 .11982 -.38196 .09625
ЛК -.472 68 .638 -.05714 .12102 -.29863 .18435
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Ка ко је ста ти стич ка зна чај ност ве ћа од 0.05 по свим ва ри ја бла ма, за кљу чу је мо да су оба 
об ли ка на ста ве под јед на ко ефи ка сна у по гле ду овла да ва ња тек сту ал ном пре во ди лач ком по ком-
пе тен ци јом, тј. да се у кон тек сту про јект не на ста ве на ни воу гру пе по сти жу под јед на ко до бри 
ре зул та ти без об зи ра на то да ли ру ко во де ћу уло гу у на ста ви има на став ник или сту ден ти. 
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DEVELOPING TEXTUAL TRANSLATION SUBCOMPETENCE IN LANGUAGE STUDENTS

Summary

The paper discusses some common causes of mistakes in textual cohesion and coherence in students’ translations 
of scientific texts from English (L2) into Serbian (L1), as well as the role of collaborative and cooperative models 
of teaching and learning in the development of textual competence. The results are based on research conducted 
with two groups of 35 4th year students of English who took a project-based course on Translation of scientific 
texts during autumn semester in 2008 and 2009. Two models of teaching and learning were applied: cooperative in 
2008 and collaborative in 2009. Student translations were analysed for mistakes in lexical and grammatical cohe-
sion and coherence, and the results of the two groups were compared. Statistical analysis of data (unpaired t-test 
of independent samples) has not shown significant differences in the textual translation subcompetence of the two 
groups of students.
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naDežDa siLaški

XCOLLAR WORKERS IN THE NEW ECONOMY – THE ROLE OF 
METONYMY IN COINING NEW TERMS IN ENGLISH1

Within the theoretical framework of Conceptual Metaphor and Metonymy Theory (Lakoff and Johnson 1980; La-
koff and Turner 1989; Radden and Kövecses 1999; Radden 2000; Barcelona 2000) in this paper we deal with the 
role of metonymy in coining new terms in English, focusing on the figurative use of colours for naming various 
types of workers which have emerged in the new economy (e.g. gold-collar / grey-collar / green-collar / pink-
collar workers, etc.). In this process of naming metonymy plays a major role in that it helps, via a stand-for process 
to identify people belonging to a socially accepted group. Such metonymic meanings are not ad hoc meanings but 
are deeply motivated by culturally dependent aspects, resulting in metonymically based metaphors coined accord-
ing to an already existing formation pattern. We also discuss some pedagogical implications of our analysis for the 
teaching of ESP.

Key words: conceptual metaphor, conceptual metonymy, colours, ESP. 

1.  INTRODUCTION

The traditional and long established classification of work force into white-collar and blue-collar 
workers (the former referring to office workers in professional, managerial or administrative position 
and the latter to those who typically perform manual labor and earn an hourly wage) has in the last few 
decades been challenged by a rapidly changing and ever more complex economy and consequently, 
by the newly emerging types of workers. Management and human resources experts have realised that 
two colours are not sufficient to differentiate between the multitude of job types in today’s employment 
market. These job types, therefore, needed a name as they did not fit into the narrow, now completely 
obsolete, division of increasingly diverse work force. This need has now added many other colours to 
the traditionally viewed work force. Thus nowadays there are not only blue-collar and white-collar, but 
also gold-collar, grey-collar, green-collar, pink-collar, brown-collar, scarlet-collar, etc. workers, so that 
the colour of each “collar” is intended to identify a specific subsector of the working population. 

Within the theoretical framework of Conceptual Metaphor Theory (Lakoff and Johnson 1980; La-
koff and Turner 1989) and Conceptual Metonymy Theory (Radden and Kövecses 1999; Radden 2000; 
Barcelona 2000; Niemeier 1998, 2007) in this paper we focus on the figurative use of colours for naming 
various types of workers which have emerged in the new economy. In this process of naming metonymy 
plays a major role in that it helps, via a stand-for process (e.g. saLient Feature For Person, coLour For 
Person, etc.), to identify people belonging to a socially accepted and recognisable group. Such met-
onymic meanings are not ad hoc meanings but are deeply motivated by culturally dependent aspects, 
resulting in metonymically based metaphors, thus once again proving that many (if not all) metaphors 
are grounded in underlying metonymies. An attempt will be made to establish whether the same cogni-
tive processes and mappings, responsible for coining the two already lexicalised terms, white-collar and 
blue-collar workers, participate in the meaning construction of the newly coined X-collar terms, where 
X stands for a colour.

In conclusion, we point out some pedagogical implications of our analysis for the teaching of 
Business English, arguing the following: because ESP students seem to frequently misinterpret meta-

1  T he   paper is th e  result  of rese arch cond ucted  within projec t  no. 178002  La nguages an d c ul tu res ac ro ss  space and time  f unded 
by th e Ministry of Science  and Technologi cal Devel op ment of th e  Republ ic of Serbi a.
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phors since they use different cultural references when attempting to interpret them, teachers need to 
help them establish the metonymic link which may be missing due to different cultural stereotypes.

2.  THEORETICAL FRAMEWORK

According to the originators of Conceptual Metaphor Theory (Lakoff and Johnson 1980), meta-
phor and metonymy are regarded not only as a textual decoration which contributes to the expressive-
ness of the text, but as having important roles in structuring our thinking and therefore language. As 
“metaphor and metonymy often ‘meet’ at conceptual and linguistic crossroads” (Barcelona 2000: 1), 
a strict difference between them cannot be drawn easily. Lakoff and Johnson (1980) define metaphor 
as understanding and experiencing one kind of thing in terms of another or as a partial mapping or set 
of correspondences between two conceptual domains which they term the source and target domains. 
Metonymy, on the other hand, is understood as a conceptual projection whereby one domain is partially 
understood in terms of another domain included in the same experiential domain (Barcelona 2000). 
Many authors claim that all metaphors are essentially metonymy-based (see e.g. Barcelona 2000; Rad-
den and Kövecses 1999; etc.). A metonymy-based metaphor is defined as “a mapping involving two 
conceptual domains which are grounded in, or can be tracked to, one conceptual domain” (Radden 2000: 
93). Metaphor used to be claimed to be based on similarities between unlike entities. However, research 
has shown that some metaphors “cannot be traced back to experiential correlations, but rather have their 
basis in perceived similarities or resemblances” (Semino 2008: 7). Metonymy, on the other hand, is 
based on conceptual contiguity, which is grounded in “extralinguistic experiences and connotations and 
is therefore culture-dependent” (Niemeier 1998: 123).

Most metaphors and metonymies are motivated by bodily experience, i.e. they are embodied. How-
ever, although bodily experience is universal, the conceptual domains of experience are not necessarily 
the same in all cultures, which means that both metaphors and metonymies are “to a large extent culture-
specific” (Barcelona 2000: 6). “If ‘culture’ is understood in its broadest sense, it could be argued that every 
aspect of human experience is filtered through it” (Deignan 2003: 255), which has already been proved by 
numerous cross-cultural studies of metaphors and metonymies (see e.g. Boers 2000). 

Deignan (2003: 257) claims that, as far as metaphors are concerned, there are “two closely con-
nected factors [that] underlie the differences between languages”, (1) different cultures may hold dif-
ferent folk beliefs about attributes of the source domain; and (2) the source domain may be less salient 
in different cultures. Littlemore (2003: 273) agrees that metaphors are “typically culturally-loaded ex-
pressions, whose meaning has to be inferred through reference to shared cultural knowledge”, and that  
“[c]onfusion is particularly likely to arise when, for cultural reasons, the speaker and listener attach 
different connotations to the source domains” (Littlemore 2003: 274). The connotations of a language 
expression, in turn, are defined as “pragmatic effects that arise from encyclopaedic knowledge about its 
denotation (or reference) and also from experiences, beliefs, and prejudices about the contexts in which 
the expression is typically used.” (Allan 2007: 1047). However, although “[t]he culture-specific nature 
of certain figurative expressions may (initially) be a stumbling block for foreign language learners” 
(Boers 2003: 234), there are ways in which this problem may be overcome in the ESP classroom. These 
ways will also be discussed in the text that follows. 

In the next section we deal with several expressions which have emerged in English owing to 
the need to name and identify so far non-existent types of workers in the new economy, showing the 
role metonymy plays in this process of naming. Such expressions, metaphor- and metonymy-based 
compounds, as Benczes (2009: 51) calls them, can “be analyzed remarkably well within a cognitive 
linguistic framework”, which will be attempted in this paper as well. 
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3.  XCOLLAR WORKERS AND THE ROLE OF METONYMY

In addition to the obvious reason why colours have been chosen to name the newly formed groups of 
workers (the already existing division of work force into blue- and white-collars), as well as to the fact that 
“[c]olours are certainly a very productive metonymic field” (Niemeier 1998: 126), another reason is also very 
important, especially when this process of naming is viewed from a cognitive aspect. Namely, as Niemeier 
(1998: 122) claims, “[i]n contrast to ‘plain’ language, metonymies are also endowed with more surprise ef-
fects or expressivity insofar as superficially they appear to say similar things [...] as their ‘neutral’ equivalents 
[...]2 but in addition to ‘colour’ the utterances with nuances of cultural norms and values, attitudes, beliefs, etc, 
i.e. with an inherent world view.” As colours (together with shapes) are among the first concepts we register 
as they are “relatively easy to describe, at least within a specific culture” (Niemeier 2007: 141), they “can be 
regarded as a concept widely internalised and widely shared within a language community [...] prone to give 
rise to numerous meaning extensions in diverse types of metonymy.” (Niemeier 1998: 124). Moreover, as 
Benczes points out (2009), metaphorical compounds are able to express complex ideas in a compact form as 
well as to evoke richer images than their usually much longer literal equivalents. Finally, and perhaps most 
importantly, most newly formed expressions have been created by means of analogy, i.e. people create new 
word combinations by making “appropriate substitutions in previously learned combinations used as exem-
plars” (Lamb 1998: 265, quoted in Benczes 2009). This analogy is often “based upon speakers’ remotivation 
of semantically lexicalized compounds” (Benczes 2009: 58), of which the prime examples are white-collar 
and blue-collar workers. Speakers are, therefore, able to analyse the composition and meaning of compounds 
in terms of their constituent parts, and “[t]his ‘dissection’ of meaning is then used to create novel compounds, 
on the basis of already entrenched schemas” (Benczes 2006:143).

The naming process involved in the traditional division of work force into white- and blue-collar 
workers relies on metonymy. Namely, in the process of naming the metonymy Part For wHoLe largely 
structures our thinking about a group of workers whose uniforms served as a trigger for this type of 
metonymy, in which a Part oF cLotHes stanDs For cLotHes (coLLar stanDs For uniForM). In the expres-
sion white-collar workers3, white collar stands for these workers’ clean and pressed white shirts, which 
matched well with their higher-paid positions. The colour white usually connotes cleanliness and white-
collar workers are claimed to be “socially superior to blue collar workers” (Allan 2009: 3). The expres-
sion blue-collar workers, on the other hand, probably derives from the blue colour of boilersuit coveralls, 
a sturdy manual worker uniform made of denim, whose collar has been chosen as the most salient part of 
that uniform, as opposed to the white shirts typically worn by professionals and clerical workers. Thus, 
“some salient aspects of certain people’s clothing come to stand for the people themselves” (Niemeier 
1998: 128), since clothing is a frequently used metonymic source. Both expressions, however, involve 
another metonymy, DeFining ProPerty For category, so that the characteristic of one worker wearing a 
blue/white collar stands for the whole category of workers. This metonymy may also be termed MeMBer 
oF a category For tHe category, “a very common metonymy in creating social stereotypes” (Benczes 
2006a: 145). By means of this metonymy, “blue-collar worker and white-collar worker came to stand for 
the categories of physical and clerical professions, respectively” (Benczes 2006a: 145).

As can be seen, metonymy as a cognitive mechanism played a major role in the original naming 
of the two traditional groups of workers. What about the other, newly formed metaphorical terms? Do 
they use the same metonymic pattern, or do some other cognitive mechanisms determine the process 
of naming? In other words, why has X-collar (X standing for colour) become a productive pattern in 
English, exhibiting the metonymic salience in the modifier?4

2  T hus, for e xam pl e, “green  id eas” is sim i la r  to “unripe ideas” or  “i de as  about  the pre servat ion of nature”  (s ee Niemeier 1998: 
1 22).

3  In figurative sens es , white-collar was fir st attest ed 1919; blue-c ollar  fro m  1950 (www.et ymonlin e. com). 
4  In this paper  we focus  only on   th ose e xpre ss ions which have  a colour name  in the m. A numb er  of  other creative exp re ssions  

of the X-c o llar type (wh ere X does  not exclusivel y stand for a  colour) have b een cre ated: open-col lar, no-c ollar, steel -co llar, 
 fuel-coll ar, frayed-collar  workers, etc. (fo u nd  by mean s of an   Inter ne t search). Som e o f  t he m  are probably o ne-off creations, 
perhaps qu it e  unlik el y to be conven tiona li s ed.
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a. Greencollar workers
Green-collar workers are defined as workers who are employed in the environmental sectors of 

the economy. Dealing with the connotations of colours in Business English vocabulary, we have argued 
elsewhere (Silaški 2011) that “[i]n by far the largest number of expressions in business vocabulary containing 
the colour green [...] green metonymically stands for nature, ecology, concern for the environment, 
the conservation of natural resources, and the like”, reflected in expressions such as green bond, green 
companies, green economics, green fund, green image, green investing, green marketing, green tech, etc. It, 
therefore, seemed quite natural that the colour green would sooner or later be used metonymically to denote 
workers employed in environmentally conscious sectors of the economy. According to Niemeier (1998: 
131-134), this metonymy is relatively new as “it only developed with the ecological movement”, in the mid-
1980s, when the colour green was “adopted as the keyword for all environmental issues” (Niemeier 1998: 
132). The colour green in the expression green-collar workers, owing to the metonymy green stanDs For 
ecoLogy, has produced a metaphorical expression, which has now been established and fully lexicalised in 
English. Therefore, the collar of green-collar workers isn’t green, whereas the expression itself was created 
according to the already existing formation pattern. In addition to the “historical” metonymy referring to 
the Part oF cLotHes which stanDs For cLotHes (coLLar stanDs For cLotHes), the expression green-collar 
workers is due to the metonymy green stanDs For ecoLogy, involving double or even triple metonymic 
meaning – firstly, the already mentioned “historical metonymy” (inherited from blue- and white-collar 
workers), secondly, green stanDs For ecoLogy, and thirdly, a MeMBer oF a category For tHe category, for 
workers working in environmental sectors of the economy.5

b. Pinkcollar workers
Metonymic link may be affected by cultural context i.e. culture-based knowledge (Benczes 

2006b). Namely, the most prominent connotation of the colour pink in Anglo-Saxon culture is that of 
femininity. Being traditionally the colour of little girls, as opposed to blue for little boys, pink is thought 
of as a feminine, delicate colour. This conceptual mapping is clearly reflected in a number business-
related expressions such as a rather sexist term pink-collar worker, denoting someone employed in a job 
that is considered to be a female occupation, like teaching and nursing, traditionally pink-collar jobs. 
The term is formed by an analogy to blue-collar and white-collar workers, but, cognitively speaking, it 
does not follow the same productive pattern. Namely, the “historical” “Part-wHoLe metonymy (collar 
stands for shirt) that played a role both in the meaning of blue-collar worker and white-collar worker 
does not operate here anymore; the uniform of pink-collar worker [...] does not play any role at all in the 
construction of the meaning of the compounds” (Benczes 2006a: 145). It is the connotation of the colour 
pink, femininity, that is responsible for the formation of the expression pink-collar workers. In addition, 
since pink-collar jobs are frequently considered not only done by women but underpaid and dead-end 
jobs, there is another aspect of the colour pink which may be at work here – pink often stands for frivo-
lous behaviour and unseriousness. Benczes (2006a: 146) even claims that the low-income aspect of a 
pink-collar job “might be explained with the word’s other association, i.e. that of babies and little girls: 
a pink-collar job is simply not considered to be as serious as e.g. a blue-collar or white-collar position, 
thus it need not be paid well either.”

c. Greycollar workers
There appear to be three contrasting definitions of the expression grey-collar workers. The first 

one refers to workers who continue to work beyond the age of retirement. Cognitively speaking, the 
expression itself has been formed due to the metonymy saLient Feature For Person, which can be un-
derstood as an application of the Part-wHoLe image schema, where a grey hair of the ageing popula-
tion is taken to stand for a person who possesses this feature.6 However, for this metonymy to function 

5  Se e Benczes  (2006a: 145-6)  for a d etailed accoun t of  t he con structi onal sc hema of wh it e-  and blue-collar wor kers.
6  The ex pressio n silver -colla r  workers is so metimes use d as  synonymous to gre y- co llar wor ke rs, being  f ounded on the sa me 

part-whole metonymy and the similarity between the colours grey and silver.
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properly, “the relation between attribute and person/object alone is not sufficient: it is essential that the 
person or object must be a member of an identifiable and socially accepted concept, which serves as a 
mapping scope for the metonymy” (Ungerer & Schmid 2006: 155). This means that another metonymy 
is at work here: MeMBer oF a category For tHe category. In the expression grey-collar workers, there-
fore, the colour grey stands for the hair of ageing population continuing to work beyond retirement age, 
whereas the expression itself denotes an identifiable group of people sharing the same salient feature. 

Another definition of grey-collar worker refers to an employee classified as neither white or blue-
collar. It is a worker in an occupation that incorporates some of the elements of both blue- and white-
collar jobs. A question which arises here is the following: why has the colour grey been chosen to met-
onymically stand for jobs whose description cannot be neatly classified into neither groups (white and 
blue-collar)? This is probably due to the concept of indeterminability, which is one of the connotations 
of the colour grey, as evidenced by the expressions grey area or grey economy. This in turn means that 
the Part For wHoLe metonymy, owing to which the expressions blue-collar and white-collar workers 
were originally created, does not have a role in meaning construction here.

Yet another, third, definition of a grey-collar worker states that it is an “underemployed white 
collar worker, such as someone with a bachelor’s degree in English literature working as a customer 
service representative”.7 Which meaning of grey-collar worker will prevail and perhaps become lexi-
calised in English will depend on the perception of saliency – does the colour grey better embody and 
stand for the old age, indetermination, or some other salient feature or association which will show up in 
the process of naming? The mere existence of three parallel terms using the same colour but with three 
disparate definitions confirms that human preferences as regards the connotation of colours differ, the 
fact which may have important implications for ELT. Which meaning will prevail is rather dependent of 
the “strength” of the undelying metonymy. In other words, it will in time become evident which salient 
feature of a person belonging to the same group will sustain.

d. Other Xcollar expressions
Several other X-collar expressions have been found by means of an Internet search, such as yellow-

collar, gold-collar, brown-collar, scarlet-collar, light-blue-collar, red-collar, black-collar workers, etc. 
However, no straightforward and unambiguous definition has yet been established for each of these expres-
sions, which indicates several things. Firstly, it may be the case that some of these expressions are merely 
one-off results of language creativity of their creators which will never be lexicalised. Alternatively, they 
may be the result of their creators’ ideological stance (see Lalić Krstin 2010: 15), or perhaps coined for the 
purposes of an individual research into today’s workforce. In other words, these expressions have in all 
likelihood been neither consolidated (accepted by a language community) nor established (they still have 
not become a part of lexicon and normal use of a language community) (see Prćić 1997: 71-72), having one 
or more different definitions, just like the above expression grey-collar workers. 

The colour golden derives its name from gold, a precious metal of intrinsic value once used as a 
medium of exchange. However, the connotation of this precious metal results in a meaning extension, 
such that the colour golden stands for monetary value, which is reflected in numerous business-related 
expressions in English. In the expression gold-collar worker, the colour gold metonymically stands for 
money, so that the meaning of the expression is “an employee who earns a very high salary and bo-
nuses”. This metonymic link between the precious metal and anything of monetary value may be said 
to be universal, which may facilitate the teaching of this expression to ESP students. Again, the Part For 
wHoLe metonymy, operational in white-collar and blue-collar worker, does not have a role in the mean-
ing construction of the term gold-collar worker. However, the same term is also used to describe work-
ers “with high intelligence who might not like to follow traditional corporate rules”, or alternatively, 
“in a derogatory way to refer to workers without college degrees who choose to spend their disposable 
income on designer clothes and luxury cars”.8

7  http://www.post-gazette.com/pg/06223/712702-28.stm#ixzz1a2IZrF5O, August 11, 2006.
8  http://www.post-gazette.com/pg/06223/712702-28.stm#ixzz1a2IZrF5O, August 11, 2006.

http://www.post-gazette.com/pg/06223/712702-28.stm#ixzz1a2IZrF5O
http://www.post-gazette.com/pg/06223/712702-28.stm#ixzz1a2IZrF5O
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Similarly, the term black-collar worker was formerly used to refer the workers whose collars 
were black (i.e. dirty, involving the BLack For Dirty metonymy) by the nature of their jobs (e.g. miners, 
whose collars often got dirty from coal, or oil workers). Nowadays, however, this definition has changed 
to denote a group of workers who usually do creative jobs such as artists, graphic designers and video 
producers. It would be interesting to see which one of these definitions will prevail in English, i.e. which 
conceptual mapping will prove to be the strongest in the process of naming.

4.  PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

It has long been established that “the ability to understand and use metaphors in the target lan-
guage is likely to make a substantial contribution to [foreign] language proficiency” (Littlemore 2010: 
293), which is a finding which has had a profound effect on the teaching of English for Specific Purpos-
es. Moreover, research has shown that “if language learners are sensitized to the conceptual metaphors 
underlying aspects of the language that they are learning, then they tend to be better at understanding 
and retaining them.” (Littlemore 2004b). Although “most of the connotative meanings assigned to co-
lours seem to be grounded, at least to some extent, in reality” (Phillip 2006: 88), metonymically-based 
metaphorical expressions containing the colour term in them often involve transference of meanings. 
These meanings may be culturally dependent and “[o]ne reason why students tend to misinterpret meta-
phors may be that they use different cultural references when attempting to interpret them” (Little-
more 2003: 273). As fas as Serbian ESP economics students are concerned, research (Silaški 2011) has 
shown that “both in English and Serbian, there are a number of cross-domain mappings generated by 
unique cultural stereotypes, which facilitates teaching special lexis with colour-related words to Serbian 
students”.9 Native speakers have immediate acces to shared cultural knowledge which can help them in 
understanding novel metaphors. However, non-native speakers “are forced to use strategies involving 
imagery, literal interpretation, their own background knowledge, the overall context, and guesswork in 
order to interpret the metaphors”. (Littlemore 2004a). 

When teaching X-collar terms to students whose native tongue is Serbian, however, it is important 
to accentuate any cultural differences that exist between English and Serbian with regard to the con-
notations certain colour carry in English colour-related terms. It would be useful to carry out a research 
which will confirm or refute the hypothesis of the cultural overlap as regards the connotations of colours 
in English and Serbian. In this way, ESP teachers would be equipped with the necessary knowledge 
which would help them to decide whether the X-collar metaphors may be taught by relying on this over-
lap between the two cultures, or, whether, mainly due to cross-cultural differences, the metonymic link 
should be carefully explained to students so that they become aware “of the different metonymic steps” 
(Niemeier 2007: 146) in the creation of the novel X-collar terms. 

As Philip claims (2006: 72), “[o]nce the language user becomes aware of the origin and met-
onymical motivation for the phrase, his/her perception of the meaning may change slightly, as the new 
image contributes an additional layer of literal, compositional meaning to the otherwise non-decom-
posable string”. This means that a lot of extra-linguistic knowledge is needed for understanding certain 
colour expressions used in business and economics, which is why “intercultural competence” (Niemeier 
2007: 153) is of the utmost importance in the teaching/learning process.

5.  CONCLUSION

In this paper an attempt has been made to explain the process of creation of certain X-collar 
worker terms, made according to an analogy with white-collar and blue-collar workers. It turned out 

9  Silaški (2011) contrastively presents the most frequent connotations of the colours green, golden and pink in English and 
Serbian in order to establish to what extent the teaching of English colour expressions used in business may be based on 
metaphors and metonymies, i.e. how effective a metaphor-based approach is in this particular case.
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that the cognitive processes which are responsible for the creation of the original, white and blue-collar 
terms, may not be at work when it comes to novel expressions denoting newly emerging categories of 
workers in the new economy. It is obvious that new terms are frequently coined according to the already 
existing constructional schemas present in the expressions blue- and white-collar workers. The new ex-
pressions are based on speakers’ remotivation of the already lexicalised terms. These creation processes 
involve new types of metonymy, which nevertheless remains one of the most fruitful instruments in the 
construction of meaning and coining new terms. We have also discussed some pedagogical implications, 
focusing on the teaching of X-collar terms in an ESP economics classroom and giving certain recom-
mendations in this regard. Hopefully, this paper will shed new light on both the conceptual schemas 
involved in the creations of new terms in English based on the already existing formation patterns, and 
on the teaching of these terms to Serbian economics students.
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Надежда Силашки

X-CoLLAR РАДНИЦИ У НОВОЈ ЕКОНОМИЈИ 
– УЛОГА МЕТОНИМИЈЕ У ГРАЂЕЊУ НОВИХ РЕЧИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ  

Резиме

Под окри љем те о ри је пој мов не ме та фо ре и пој мов не ме то ни ми је у овом ра ду ба ви мо се уло гом ме то ни ми-
је у гра ђе њу но вих ме та фо рич них из ра за у ен гле ском је зи ку, тј. фи гу ра тив ним ко ри шће њем на зи ва за бо је 
у про це су име но ва њу раз ли чи тих гру па за по сле них оформ ље них у но во на ста лим еко ном ским при ли ка ма 
(нпр. grey-col lar / green-col lar / pink-col lar, gold-col lar wor kers итд.). У овом про це су име но ва ња ме то ни ми-
ја игра ва жну уло гу по то ме што пу тем ра зно вр сних пој мов них пре сли ка ва ња по ма же да се про на ђе аде-
ква тан из раз за љу де ко ји при па да ју од ре ђе ној дру штве но при хва ће ној гру па ци ји. Ме то ни миј ска зна че ња 
при сут на у гра ђе њу та квих но вих из ра за ско ва них по узо ру на већ по сто је ћи твор бе ни обра зац (на зи ви за 
тра ди ци о нал не гру пе рад ни ка, whi te-col lar и blue-col lar), не пред ста вља ју ad hoc зна че ња, већ су мо ти ви са-
на кул тур но за ви сним аспек ти ма, те ре зул ти ра ју ме та фо ра ма за сно ва ним на ме то ни ми ји. По је ди не пе да го-
шке им пли ка ци је на ше ана ли зе по на ста ву ен гле ског је зи ка еко ном ске стру ке ко ју по ха ђа ју сту ден ти чи ји 
је ма тер њи је зик срп ски та ко ђе се раз ма тра ју у ра ду.
     
        Надежда Силашки

      Универзитет у Београду, Економски факултет, Србија 
        silaskin@sbb.rs
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ана јоВаноВић - анЂелКа ПејоВић

кОНтиНуиРАНО ОбРАзОВАње НАСтАВНикА СтРАНОГ 
ЈезикА: ПОтРебе и изАзОВи1

Кон ти ну и ра но обра зо ва ње се у на ста ви стра них је зи ка нај че шће ре а ли зу је у ви ду те мат ских се ми на ра ко ји на-
сто је да упу те по ла зни ке у но ве то ко ве ме то ди ке на ста ве стра них је зи ка, урав но те жен при ступ уве жба ва њу је-
зич ких ве шти на, раз вој, при ме ну и ева лу а ци ју раз ли чи тих на став них ак тив но сти и тех ни ка, итд. Ме ђу тим, по-
ста вља се пи та ње ко ли ко су на став ни ци је зи ка с из ве сним пр о фе си о нал ним ис ку ством спрем ни да при хва те и у 
вла сти тим на став ним по ступ ци ма при ме не но ва зна ња, јер са мо по зна ва ње са вре ме них то ко ва на у ке о је зи ку и 
уче њу је зи ка и са вре ме них трен до ва у на ста ви стра них је зи ка не мо ра бит но да ути че на пр о ме ну при сту па на-
ста ви. Од кључ не је ва жно сти ство ри ти усло ве да уче сни ци пре и спи та ју сво ја ду бо ка уве ре ња и ста во ве о на ста-
ви је зи ка, ка ко би се и њи хо во де ло ва ње су штин ски пр о ме ни ло. У овом ра ду пред ста вља мо ана ли зу по тре ба за 
кон ти ну и ра но обра зо ва ње на став ни ка шпан ског је зи ка ко ја је спро ве де на на осно ву ква ли та тив не ана ли зе ан ке те 
на ста ви ка, те су ге ри ше мо мо гу ћа ре ше ња за ефи ка сни је кон ти ну и ра но обра зо ва ње на став ни ка стра них је зи ка.

Кључ не ре чи: ана ли за по тре ба, кон ти ну и ра но обра зо ва ње, на ста ва стра них је зи ка, шпан ски је зик

1.  уВОД

У ис тра жи ва њи ма ко ја се то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја во де под окри љем при ме ње-
не лин гви сти ке, а са мим тим и у окви ру по ља на ста ве и уче ња стра них је зи ка, све се ви ше па жње 
по све ћу је ког ни ци ји и афек тив ним фак то ри ма ко ји ути чу на про це се уче ња и на ста ве. С тим у 
ве зи су и ис тра жи ва ња ко ја се ти чу ког ни ци је на став ни ка стра них је зи ка и раз во ја про фе си о нал-
ног иден ти те та код на став ни ка (вид. Be i ja ard et al. 2004; Borg 2003; Fre e man 2003; Jo va no vić 2009; 
Vélez-Rendón 2002). Ис тра жи ва ња по твр ђу ју да од лу ке и по ступ ци на став ни ка ни су усло вље ни 
са мо њи хо вим про фе си о нал ним зна њи ма, већ и емо ци ја ма, ста во ви ма, вред но сти ма и кул тур ним 
мо де лом сре ди не у ко јој жи ве (Ar nold & Brown 1999; Johnson 2009). Сем то га, из град ња про фе-
си о нал ног иден ти те та на став ни ка је не сум њи во дуг про цес ко ји се не за вр ша ва то ком фа кул тет-
ског обра зо ва ња. На про тив, про фе си о нал на на до град ња и фор ми ра ње вла сти тог иден ти те та у 
окви ри ма ода бра не про фе си је тра је мно го ду же и ди рект но је усло вље на не по сред ним ис ку ством 
на став ни ка у ре а ли зо ва њу на ста ве, од но си ма с уче ни ци ма, ко ле га ма и над ре ђе ни ма, ло кал ном 
обра зов ном по ли ти ком и вла сти тим ста во ви ма по пи та њу оп ти мал ног при сту па на ста ви. Сто га је 
при ли ком би ло ког об ли ка обра зо ва ња на став ни ка нео п ход но раз ма тра ти све по ме ну те фак то ре.

У овом ра ду про у ча ва мо пер цеп ци је на став ни ка шпан ског је зи ка по пи та њу вла сти тог на став ног 
при сту па и њи хо вих ис ку ста ва у окви ру до жи вот ног обра зо ва ња. По ла зи мо од прет по став ки ко му ни ка-
тив не на ста ве и пре по ру ка За јед нич ког европ ског ре фе рент ног окви ра за жи ве је зи ке (Co un cil of Euro pe 
2001) ка ко би смо де фи ни са ли бит не аспек те на ста ве стра них је зи ка, да би смо по том, на осно ву ана ли зе 
по да та ка до би је них из ано ним не ан ке те на став ни ка шпан ског је зи ка у Ср би ји, пред ста ви ли ана ли зу по-
тре ба за кон ти ну и ра но обра зо ва ње на став ни ка стра них је зи ка у основ ним и сред њим шко ла ма Ср би је. 

2.  ПРеГлеД литеРАтуРе

a. епистемолошки ставови наставника и њихово образовање
Под сна жним ути ца јем ис тра жи ва ња у обла сти пе да го ги је и обра зо ва ња, епи сте мо ло шки 

ста во ви на став ни ка су по ста ли ва жан пред мет ис пи ти ва ња и у обла сти на ста ве стра них је зи ка 

1  Рад је ура ђен у окви ру про јек та 178014 „Ди на ми ка струк ту ра са вре ме ног срп ског је зи ка“, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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по чев од осам де се тих го ди на 20. ве ка. Фри мен [Fre e man] (2002) раз ли ку је три хро но ло шки раз-
гра ни че на при сту па у ис тра жи ва њу по ме ну тих по ја ва, обе ле же на три ма раз ли чи тим фи ло зоф-
ским по сту ла ти ма. У пр во вре ме, на став ник се по сма тра јед но стра но, као по сред ник ко ји зна ње 
пре но си уче ни ци ма а да при то ме не ма зна чај ног ути ца ја на то шта и ка ко тре ба учи ти. Зна ње је, у 
овом кон тек сту, не за ви сно од на став ни ка, а са ма ма те ри ја ко ју на став ник пре да је ни на ко ји на чин 
не за ви си од уче сни ка на став ног про це са.

Ме ђу тим, сре ди ном осам де се тих го ди на, ова кво ви ђе ње учи о ни це као ме ста раз ме не ин-
фор ма ци ја по чи ње да се пре и спи ту је у кон тек сту те о ри ја ко је уче ње пред ста вља ју као уче шће. 
На су прот прет ход ним те о ри ја ма ко је мо гу да се опи шу кроз ме та фо ру усва ја ња, Сфард [Sfard] 
(1998) го во ри о ме та фо ри уче шћа у ко јој се на гла ша ва ди ја лек тич ка при ро да ин тер ак ци је у про-
це си ма уче ња. Уче ње, да кле, ни је пу ка при мо пре да ја по да та ка већ под ра зу ме ва ак ти ван ан га-
жман свих уче сни ка про це са уче ња то ком ко га уче ни ци не до би ја ју са мо ре ле вант на зна ња већ 
раз ви ја ју по треб не ве шти не, ста во ве и вред но сти. С тим у ве зи је и по ме ра ње фо ку са на ста ве ко ја 
се све ви ше окре ће уче ни ци ма док су у ра ни јим пе ри о ди ма на ста ва и уче ње тра ди ци о нал но гра-
ви ти ра ли ка на став ни ку као из во ру зна ња и ин фор ма ци ја. У овој „но вој“ учи о ни ци, на став ни ко ва 
уло га ни је ма ње ва жна, јер на ње му ле жи од го вор ност до но ше ња од лу ка по пи та њу пла ни ра ња, 
при ме не и про це не кон крет них на став них по сту па ка.

По след њих два де сет го ди на се пак све ви ше па жње по све ћу је упли ви ма ин ди ви ду ал них 
и дру штве них фак то ра у про це се уче ња и на ста ве што је, на рав но, у скла ду с пост мо дер ни стич-
ким плу ра ли те том ми шље ња. „По зи ци о нал ност зна ња“ [po si ti o na lity of kno wing] (Be lenky et al. 
1986) упу ћу је на ре ла ти ван ка рак тер зна ња бу ду ћи да је оно усло вље но при ро дом, ис ку ством и 
по ре клом по је дин ца, као и дру штве ним, по ли тич ким и кул тур ним кон тек стом у ко ме жи ви. Ве-
о ма бит ну уло гу у об ли ко ва њу ста во ва и уве ре ња по је дин ца има „кул тур ни (ког ни тив ни) мо дел 
ко јим се озна ча ва ју ор га ни зо ва ни и струк ту ри ра ни об ли ци по на ша ња уну тар људ ских за јед ни ца 
(...) ко ји об ли ку ју на шу дру штве ну ствар ност и ути чу на по на ша ње ве ћи не или свих чла но ва да те 
за јед ни це“ (Fi li po vić 2009). Са мим тим, епи сте мо ло шки ста во ви на став ни ка не пре ста но се ме ња-
ју под ути ца јем свих по ме ну тих фак то ра, лич них и дру штве них, што је од из у зет ног зна ча ја за 
на ста ву је зи ка јер, иако ве за из ме ђу (епи сте мо ло шких) ста во ва и на став ни ко вих по сту па ка ни је 
увек ди рект на (Breen et al. 2001), на став ни ко ва уве ре ња и ста во ви ути чу на пер цеп ци ју на ста ве и 
на са ме на став не по ступ ке.

Ова пи та ња су од кључ ног зна ча ја за обра зо ва ње на став ни ка, јер од ре ђу ју са др жа је и по-
ступ ке за аде кват ну при пре му на став ни ка стра них је зи ка. Са ма ис тра жи ва ња о ве зи из ме ђу епи-
сте мо ло шких уве ре ња на став ни ка и њи хо вог обра зо ва ња ука зу ју на кон тра дик тор не ре зул та те 
бу ду ћи да је по не ки ма та ве за ве о ма сла ба (Cal der head & Rob son 1991; We in ste in 1990), док дру ги 
ауто ри твр де да обу ка на став ни ка зна чај но ути че на њи хо ва уве ре ња и ста во ве (Flo rio-Ru a ne & 
Len se mi re 1990). Сем то га, по ста вља се пи та ње шта би тре ба ло да бу де у осно ви ове обу ке, што 
та ко ђе по кре ће су прот ста вље не пред ло ге. Јејтс и Му чи ски [yates & Muc hisky] (2003) та ко за сту-
па ју ста но ви ште по ко ме је од су штин ског зна ча ја упо зна ти бу ду ће на став ни ке стра них је зи ка 
са зна њи ма о је зи ку, као што су фо нет ска, фо но ло шка, мор фо син так сич ка, праг ма тич ка зна ња, 
те те о ри је о усва ја њу стра них је зи ка... Дру га стру ја пак твр ди да је за наставникe кључ но да се 
по сте пе но упу ћу ју у дру штве но-кул тур ни про цес на ста ве, тј. да уче ка ко да под у ча ва ју (Johnson 
2006). По врх све га, на став ни ке би тре ба ло опре ми ти и за „кри тич ку на ста ву стра них је зи ка“ с 
об зи ром на то да мо ра ју би ти спрем ни да се су о че с раз ли чи тим дру штве но-по ли тич ким и кул тур-
ним уве ре њи ма, сте ре о ти пи ма, па и пред ра су да ма, ко ји су усло вље ни ло кал ним кон тек стом, те да 
под сти чу раз вој ин тер кул ту рал не ком пе тен ци је код сво јих уче ни ка (Vu čo, Fi li po vić & Mar ko vić 
2011). На ше је уве ре ње пак да се по ме ну ти мо де ли на ста ве стра них је зи ка не ис ку љу чу ју већ ука-
зу ју на раз ли чи те по тре бе ко је сва ка ко тре ба увр сти ти у при пре му и обу ку на став ни ка стра них 
је зи ка. Ме ђу тим, ва жно је има ти у ви ду да је про цес из град ње про фе си о нал ног иден ти те та ду-
го тра јан, ако се уоп ште мо же го во ри ти о ње го вом пре стан ку, те ни обу ка на став ни ка не мо же да 
се огра ни чи на пе ри од основ них и/ или ма стер сту ди ја, тј. на вре ме пре пу ног про фе си о нал ног 
ан га жо ва ња у уло зи на став ни ка.
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Ра јан [Ryan] (1986) раз ли ку је че ти ри раз вој не фа зе код на став ни ка: фа зу фан та зи је, пре жи-
вља ва ња, са вла да ва ња и фа зу у ко јој на став ник оста вља тра јан пе чат на уче ни ке. То ком пр ве фа зе, 
на став ни ци обич но не гу ју иде а ли зо ва ну пред ста ву уче ни ка и са мог на став ног про це са. Сво ја уве-
ре ња у осно ви за сни ва ју на вла сти том ис ку ству уче ња стра ног је зи ка због че га че сто за кљу чу ју да 
ће њи хо ви уче ни ци има ти слич на ин те ре со ва ња, по тре бе и не во ље. По што се су срет ну с нео че ки-
ва ним про бле ми ма, као и с уме ре но и сла бо мо ти ви са ним уче ни ци ма, не рет ко се де ша ва да до жи ве 
из ве сно раз о ча ра ње. Ве ли ки труд ула жу у одр жа ње свог ауто ри те та, а да при том не пре по зна ју 
спе ци фич не по тре бе свог на став ног кон тек ста и уче ни ка. На кон пр ве фа зе, на став ни ци раз ви ја ју 
ре а ли стич ни је стра те ги је за пла ни ра ње и ре а ли за ци ју ча со ва, ко је им, уз то, од у зи ма ју ма ње вре ме-
на и на по ра. У по след ње две фа зе, на став ни ци ус по ста вља ју ја сни је, до след не ве зе из ме ђу сво јих 
оче ки ва ња, ста во ва и кон крет них по сту па ка. На су прот по чет ној фа зи у ко јој су су ви ше оку пи ра ни 
соп стве ном на ста вом да би мо гли да се усред сре де на уче ни ке, са сте че ним ис ку ством на став ни ци 
по чи њу да уви ђа ју ин ди ви ду ал не по тре бе уче ни ка и да сход но то ме при ла го ђа ва ју на став не по ступ-
ке (Johnson 1994; Nu mrich 1996). Та ко Беј ли [Ba i ley] (1992) при ка зу је слу чај на став ни це стра них је-
зи ка с из ве сним ис ку ством ко ја сво је пр во бит но емо тив не ре ак ци је на ко мен та ре уче ни ка за ме њу је 
ана ли зом ка ко би те ко мен та ре упо тре би ла у уса вр ша ва њу вла сти тог на став ног при сту па. За пра во, 
због раз ви је ног осе ћа ја са мо по у зда ња у уло зи на став ни ка, а не са мо због сте че ног ис ку ства, на став-
ни ца по ста је ка дра да на пра ви на чин од го во ри на по тре бе сво јих уче ни ка.

По ста вља се пи та ње шта је то што узро ку је про ме не у на став ном при сту пу и ка ко се та 
про ме на де ша ва. Кеј ган [Ka gan] (1992) ука зу је да прет ход ни ста во ви и уве ре ња бит но ути чу на 
при јем но вих зна ња и ве шти на ко ја се сти чу то ком обу ке на став ни ка стра ног је зи ка. У сту ди ји 
слу ча ја ко ја је ра ђе на на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (Јо ва но вић 2012), лек тор ка шпан-
ског као стра ног је зи ка оста је до след на сво јим ду бо ким уве ре њи ма о то ме ка ко на ста ва тре ба да 
из гле да, иако је из ло же на но вим на став ним ме то ди ма. На и ме, с ко му ни ка тив ним при сту пом се 
упо зна ла кроз спе ци ја ли за ци ју ко ју је ре а ли зо ва ла у вре ме кад се спро во ди ло ис тра жи ва ње, али 
је пре ма ко му ни ка тив ној на ста ви и да ље не го ва ла из ве сне ре зер ве, те је у ви ше на вра та по но ви ла 
да оста је „вер на гра ма ти ци“. На и ме, ње но је ми шље ње да на ста ва је зи ка тре ба да упу ти сту ден те 
у осно ве струк ту ре је зи ка, на кон че га мо же да усле ди ко му ни ка ци ја. Ови на ла зи ука зу ју да ра ни ји 
ста во ви и уве ре ња че сто оста ју не по љу ља ни то ком обра зо ва ња на став ни ка услед че га би се мо гло 
за кљу чи ти да но ви по да ци сте че ни то ком обу ке не ути чу на ду бо ко пре и спи ти ва ње по сто је ћег 
епи сте мо ло шког си сте ма. У том сми слу, Ти ле ма [Тillema] (1994) до ка зу је ка ко је ефе кат обра зо ва-
ња на став ни ка сла би ји уко ли ко је рас ко рак из ме ђу по сто је ћих и но вих зна ња ве ћи. За пра во, ни је 
до вољ но да на став ни ци бу ду упо зна ти са са вре ме ним то ко ви ма на у ке о је зи ку и уче њу је зи ка и са 
са вре ме ним трен до ви ма у на ста ви стра них је зи ка, јер то не мо ра бит но да ути че на про ме ну њи-
хо вог при сту па на ста ви. Од кључ не је ва жно сти ство ри ти усло ве да уче сни ци пре и спи та ју сво ја 
ду бо ка уве ре ња и ста во ве о на ста ви је зи ка, ка ко би се и њи хо во де ло ва ње су штин ски про ме ни ло:

if preservice teachers’ beliefs are to shift at all, teachers must become cognizant of their own beliefs, 
have opportunities to resolve conflictive images within their own belief systems, have access to, develop 
an understanding of and, more importantly, have successful encounters with alternative instructional 
practices and alterative images of teachers.2 (Johnson 1994: 451)

б. континуирано образовање наставника страних језика
Кон ти ну и ра но обра зо ва ње, као ак тив ност уче ња то ком жи во та с ци љем уна пре ђи ва ња зна-

ња, ве шти на и спо соб но сти лич не, гра ђан ске, дру штве не и по слов не пер спек ти ве, по ста вља се 
као има нент на по тре ба свих по је ди на ца у на шем дру штву. По тре бе за кон ти ну и ра ним обра зо ва-
њем пре по зна те су у свим сфе ра ма про фе си о нал ног, па и лич ног, ан га жо ва ња по је ди на ца, а ве о ма 

2  Да би се уве ре ња бу ду ћих на став ни ка уоп ште про ме ни ла, на став ни ци мо ра ју да осве сте сво ја уве ре ња, да има ју при-
ли ке да раз ре ше су прот ста вље не пред ста ве ко је не гу ју у вла сти том си сте му уве ре ња, да има ју до дир, да раз у ме ју 
и, што је ва жни је, да оства ре успе шне су сре те са дру га чи јим на став ним при сту пи ма и ал тер на тив ним пред ста ва ма 
на став ни ка. (пре вод А.Ј. и А.П.)
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зна чај на ис ку ства мо гу да се пре у зму из обла сти ор га ни за ци о них на у ка. Се са и Ма ну ел [Ses sa & 
Ma nu el] (2006) ука зу ју на не ко ли ко кључ них раз ло га за оба ве зно уво ђе ње кон ти ну и ра ног обра-
зо ва ња у жи вот про фе си о нал них ор га ни за ци ја. Пре све га, кон текст ре а ли за ци је про фе си о нал них 
ак тив но сти не пре ста но се ме ња услед све сло же ни јег мул ти кул ту рал ног и мул ти ет нич ког окру-
же ња, те је по треб но оспо со би ти про фе си о нал це да се но се с но вим иза зо ви ма. У свим ор га ни-
за ци ја ма по сто је не до у ми це бу ду ћи да се ра ди о сло же ним, не пред ви дљи вим си сте ми ма ко ји 
по ста вља ју ве ли ке зах те ве на сва ког по је дин ца по пи та њу за кон ских, ад ми ни стра тив них, пси-
хо ло шких, ор га ни за ци о них, ло ги стич ких и дру гих аспе ка та ре а ли за ци је де лат но сти. Са ма обу ка 
у сфе ри ко ја је пре по зна та као про бле ма тич на или по себ но зах тев на тре ба ло би да по је дин ци ма 
олак ша успе шно ба вље ње ода бра ном про фе си јом. С тим у ве зи је и чи ње ни ца да се услед ве ли-
ког на прет ка тех но ло ги ја све бр же ме ња ју и об ли ци ра да, што по ста вља но ве иза зо ве за уче сни ке 
про це са ра да. Ко нач но, вре ме у ко ме жи ви мо че сто се на зи ва „до бом зна ња“, а ства ра ње но вих 
зна ња под ра зу ме ва не пре ста но уче ње. Ове оп ште по тре бе сва ка ко мо гу да се пре по зна ју и у пе-
да го шком ра ду, а са мим тим и у ра ду на став ни ка стра них је зи ка. Уз то, сва ка про фе си ја но си се би 
спе ци фич не зах те ве и по тре бе ко је је ва жно пре по зна ти ка ко би се мо гла спро ве сти аде кват на и 
нео п ход на обу ка.

У на ста ви стра них је зи ка у све ту, кон ти ну и ра но обра зо ва ње се нај че шће ре а ли зу је под 
окри љем од се ка за при ме ње ну лин гви сти ку, обра зо ва ње и фи ло ло ги ју. Крен дал [Cran dall] (2000) 
на во ди ка ко је у пр во вре ме обу ка на став ни ка стра них је зи ка пот па да ла го то во ис кљу чи во у до мен 
при ме ње не лин гви сти ке, што не из не на ђу је бу ду ћи да је ме то ди ка на ста ве је зи ка од пр вих да на 
ове ди сци пли не би ла јед на од ње них основ них гра на. Ме ђу тим, у по след ње две де це ни је, зна ња 
и ис ку ства из обла сти оп ште те о ри је уче ња има ју све ви ше ути ца ја на обу ку на став ни ка стра них 
је зи ка, ка ко у окви ру основ них сту ди ја, та ко и то ком са мог про фе си о нал ног ан га жо ва ња. Са мим 
тим, ве ћа па жња се по све ћу је 1) прак тич ном и не по срд ном ис ку ству у ви ду по сма тра ња и ана ли зе 
ча со ва, прак тич не на ста ве и из ра де на став них пла но ва и ма те ри ја ла; 2) ак циј ском ис тра жи ва њу 
ко је ре а ли зу је сам на став ник и 3) епи сте мо ло шким ста во ви ма на став ни ка. Во лас [Wal la ce] (1991) 
раз ли ку је три мо де ла у обра зо ва њу на став ни ка стра них је зи ка: „ше грт ски мо дел“ [ap pren ti ces hip 
mo del], мо дел при ме ње не на у ке и ре флек тив ни мо дел. У пр вом, ма ње ис ку сни на став ни ци уче од 
оних ис ку сни јих та ко што по сма тра ју њи хо ве ча со ве, ко је на кнад но ко мен та ри шу у ви ду од но са 
мај сто ра и ше гр та или мен то ра и уче ни ка. Мо дел при ме ње не на у ке, ко ји је код нас нај че шће за-
сту пљен, не гу је при ступ обра зо ва њу кроз ко ји струч ња ци (бу ду ћим) на став ни ци ма из ла жу но ва 
зна ња ко ја ће ови ка сни је при ме ни ти у сво јим учи о ни ца ма. Ко нач но, у окви ру ре флек тив ног мо-
де ла ин си сти ра се на пре и спи ти ва њу, про це ни и при ла го ђа ва њу вла сти тих на став них при сту па у 
скла ду са пре по зна тим по тре ба ма. Сва три мо де ла су, на рав но, ре ле ван та за обра зо ва ње на став-
ни ка стра них је зи ка јер раз ви ја ју раз ли чи те ком пе тен ци је и ве шти не, али кон текст обра зо ва ња 
и ис ку ство на став ни ка ука зу је на то ко ји ће мо дел по сти ћи нај бо ље ре зул та те. У сва ком слу ча ју, 
ва жно је уви де ти да се на став ни ци не пре ста но про фе си о нал но раз ви ја ју, би ло са мо стал но или у 
са рад њи са ко ле га ма, та ко што су укљу че ни у про цес на ста ве и уче ња то ком ко га ак тив но раз ми-
шља ју о вла сти тим на став ним по ступ ци ма.

в. кон ти ну и ра но обра зо ва ње на став ни ка стра них је зи ка у Ср би ји
Код нас, ор га ни за то ри и ре а ли за то ри се ми на ра у ве ли ком бро ју слу ча је ва су ви со ко школ ске 

уста но ве, да кле, фа кул те ти, а за тим удру же ња на став ни ка стра ног је зи ка, из да вач ке ку ће и ин сти ту-
ти за је зи ке. За вод за уна пре ђе ње вас пи та ња и обра зо ва ња одо брио је за школ ску 2010/2011.  го ди ну 
23 струч на се ми на ра за стра не је зи ке, мно ге од њих на пе ри од од 2 го ди не, а школ ске 2011/2012. 
го ди не спи сак се ми на ра обо га ћен је за још 9.3 У че ти ри од де вет слу ча је ва ор га ни за то ри се ми на-
ра су из да вач ке ку ће (Pe ar son Long man, Cam brid ge uni ver sity Press/Bri tish  Co un cil, BiGz škol stvo 

3  По по да ци ма За во да за уна пре ђе ње вас пи та ња и обра зо ва ња, уку пан број се ми на ра за те ку ћу 2011/2012. школ ску 
го ди ну је сле де ћи: 13 се ми на ра за ен гле ски је зик, 6 се ми на ра за не мач ки је зик, 3 се ми на ра за фран цу ски је зик, 2 се-
ми на ра за ита ли јан ски је зик, 1 се ми нар за ру ски је зик, 1 се ми нар за кла сич не је зи ке и 8 се ми на ра за стра не је зи ке 
уоп ште.
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Be o grad, Pe ar son Edu ca tion Li mi ted), у два слу ча ја су то ви со ко школ ске уста но ве (Фи ло ло шки фа-
кул тет у Бе о гра ду и Пе да го шки фа кул тет у Ја го ди ни), два се ми на ра ор га ни зу је Ге те ов ин сти тут из 
Бе о гра да, а јед ном је но си лац се ми на ра За ду жби на Или је М. Ко лар ца. Уку пан број се ми на ра је са мо 
на из глед ве ћи од го ре по ме ну тог из раз ло га што су не ки се ми на ри ор га ни зо ва ни за ви ше је зи ка. С 
дру ге стра не, иако у окви ру се ми на ра јед ног од ре ђе ног је зи ка има и еле ме на та ко ји се ти чу на ста ве 
стра ног је зи ка уоп ште, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва смо их ипак под ве ли под оквир стра ног је зи ка 
ко ји се сма тра при мар ним у да том се ми на ру. Број се ми на ра на ме њен на став ни ци ма ен гле ског је зи-
ка сва ка ко је нај ве ћи, из са свим ра зу мљи вих раз ло га: ен гле ски је зик се учи у свим шко ла ма у Ре пу-
бли ци Ср би ји и број на став ни ка ен гле ског је зи ка је нај ве ћи, те је оту да по треб но по кри ти што ве ћи 
део те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и што ве ћи број шко ла. За шпан ски је зик кон крет но, као што се 
при ме ћу је, не ма за себ но ор га ни зо ва них се ми на ра, та ко да на став ни ци ма овог ро ман ског је зи ка пре-
о ста је по ха ђа ње оп штих се ми на ра, ко ји се ти чу на ста ве стра ног је зи ка уоп ште. Пре ма то ме, ја сно је 
да су на став ни ци овог, али и дру гих стра них је зи ка ко ји ни су до вољ но по кри ве ни се ми на ри ма (нпр. 
ру ски и ита ли јан ски), у не за вид ном по ло жа ју у од но су на оста ле на став ни ке.  

Бу ду ћи да су сви се ми на ри ор га ни зо ва ни та ко да се ре а ли зу ју у то ку два или три да на, те ме 
ко је об ра ђу ју су број не и ра зно вр сне. Ипак, мно ге од њих про жи ма ју ви ше раз ли чи тих се ми на ра, 
на раз ли чи те на чи не, та ко да би смо као нај ва жни је и нај оп шти је те ме се ми на ра за стра не је зи ке 
у прет ход не две го ди не мо гли да из дво ји мо сле де ће: 

- сти ца ње и раз вој ко му ни ка тив не ком пе тен ци је 
- но ве ме то де у на ста ви стра них је зи ка 
- но ве тех но ло ги је у на ста ви и уче њу стра них је зи ка (ин тер нет, мудл плат фор ма, уче ње на да-

љи ну, итд)
- те сти ра ње и ева лу а ци ја
- раз ви ја ње све че ти ри је зич ке ве шти не 
- ана ли за гре ша ка у на ста ви 
- мо ти ва ци ја за уче ње је зи ка 
- ауто но ми ја на став ни ка и уче ни ка 
- упо тре ба аутен тич них ма те ри ја ла у на ста ви стра них је зи ка (књи жев ност, пе сме, но вин ски 

члан ци, итд) 
- упо тре ба реч ни ка у про це су уче ња стра них је зи ка 
- кул тур ни са др жа ји у на ста ви стра них је зи ка 
- ин тер ак тив на на ста ва, ко о пе ра тив но уче ње 
- не вер бал на ко му ни ка ци ја 
- лу дич ке ак тив но сти 
- је зик стру ке (ен гле ски је зик у ме ди ци ни)
- уз раст уче ни ка и на ста ва стра них је зи ка 
- За јед нич ки европ ски оквир за жи ве је зи ке и из ра да порт фо ли ја 
- по ве зи ва ње на ста ве стра них је зи ка са на ста вом дру гих школ ских пред ме та 
- но ви аспек ти под у ча ва ња гра ма тич ких са др жа ја
- ин клу зи ја.

Уви дом у ка та ло ге по чев од школ ске 2006/2007. го ди не, за па жа се да се не ки се ми на ри ор-
га ни зу ју већ ви ше го ди на и да су те ме ко је об ра ђу ју исто вет не. Не где су ре а ли за то ри раз ли чи ти, 
али не и те ме, те се по ста вља пи та ње ко ли ко су те ме ко је се об ра ђу ју ак ту ел не и на ко ји на чин се 
об ра ђу ју од го ди не до го ди не. На и ме, бу ду ћи да се ви ше се ми на ра по на вља из го ди не у го ди ну, 
са истим те ма ма, по ста вља се пи та ње ко ли ки из бор, у ства ри, има ју на став ни ци стра них је зи ка 
ка да је у пи та њу струч но уса вр ша ва ње? Ако су упо тре ба ин тер не та у на ста ви стра них је зи ка или 
ко му ни ка тив на на ста ва и За јед нич ки европ ски ре фе рент ни оквир за жи ве је зи ке већ ви ше го ди на 
ме ђу глав ним те ма ма се ми на ра за струч но уса вр ша ва ње на став ни ка, ко ли ко се, за и ста, од ма кло 
у струч ном уса вр ша ва њу на став ни ка и, уоп ште, у на ста ви стра них је зи ка код нас, и шта о то ме 
ми сле са ми на став ни ци као уче сни ци струч них се ми на ра за кон ти ну и ра но обра зо ва ње на став ни-
ка стра них је зи ка?
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3.  НАшА СтуДиЈА

a. Метод
Бу ду ћи да се у Ср би ји тре нут но не ор га ни зу ју те мат ски се ми на ри за на став ни ке шпан ског 

је зи ка, желеле смо да утврдимо њихове специфичне потребе за континуирано образовање. У том 
сми слу, ва жно је утвр ди ти ка кве епи сте мо ло шке ста во ве не гу ју тре нут но за по сле ни на став ни ци 
шпан ског је зи ка, те смо у ту свр ху са ста ви ле ан ке ту чи ја пи та ња мо гу да се по де ле у три гру пе: 
оп шти по да ци (го ди ште, пол, ис ку ство у на ста ви стра них је зи ка...), пи та ња ко ја се ти чу епи сте-
мо ло шких ста во ва и на став ног при сту па, те пи та ња у ве зи са ста во ви ма и оче ки ва њи ма пре ма 
кон ти ну и ра ном про фе си о нал ном уса вр ша ва њу.

По да ци за ову сту ди ју су при ку пље ни на осно ву по ме ну те ано ним не ан ке те ко ја је елек-
трон ским пу тем упу ће на на став ни ци ма шпан ског је зи ка ко ји су тре нут но за по сле ни у основ ним 
и сред њим шко ла ма Ср би је. Ан ке ту је по пу нио ре ла тив но ма ли број ис пи та ни ка (N=12),4 та ко 
да ни смо мо гле да ре а ли зу је мо ста ти стич ку об ра ду по да та ка. Ме ђу тим, пи та ња су ве ћи ном би ла 
отво ре ног ти па што омо гу ћа ва ква ли та тив ну об ра ду по да та ка, ко ју и из ла же мо у сле де ћем одељ-
ку.

b. Ре зул та ти и ди ску си ја
Као што је по ме ну то, ан ке ту је вра ти ло 12 ис пи та ни ка, а свих 12 су на став ни це шпан ског 

је зи ка са тре нут ним за по сле њем у основ ним или сред њим шко ла ма Ср би је. Ра ди се о на став ни-
ца ма ко је има ју ре ла тив но крат ко ис ку ство у на ста ви (нај ма ње 2, а нај ви ше 14 го ди на, про сек 5 
го ди на), што не из не на ђу је бу ду ћи да се шпан ски је зик ре ла тив но крат ко на ла зи на спи ску пред-
ме та у на шем обра зов ном си сте му. На и ме, шпан ски је зик је пот пу но акре ди то ван као из бор ни 
пред мет тек 2003. го ди не, та ко да не по сто ји ду га тра ди ци ја ње го вог из у ча ва ња у основ ним и 
сред њим шко ла ма. У ве ћи ни слу ча је ва, ис пи та ни це ни су има ле на став но ис ку ство пре свог ре-
дов ног за по сле ња у основ ној/ сред њој шко ли.
У окви ру пи та ња ко ја ис тра жу ју ста во ве на став ни ка пре ма оп ти мал ном на став ном при сту пу, као 
и њи хо ва опа жа ња ре ал ног на став ног кон тек ста, тра жи ле смо да ис пи та ни ци на ве ду шта је по 
њи ма нај ва жни је у окви ру на ста ве шпан ског је зи ка, а шта је уче ни ке нај те же на у чи ти. На на-
ше из не на ђе ње, го то во све ис пи та ни це су од го во ри ле да је нај ва жни је ин си сти ра ти на из у ча ва-
њу гра ма ти ке и кул ту ре (N=11); не што је ма ње ис пи та ни ца на ве ло зна чај лек си ке и ин тер ак ци је 
(N=10), пи са ног раз у ме ва ња (N=9), пи са ног из ра жа ва ња (N=8), а интегрисане ве шти не је по ме ну-
ла тек по ло ви на ис пи та ни ца (N=6). Чак пет ис пи та ни ца је ис та кло зна чај раз во ја ве шти не пре во-
ђе ња код уче ни ка основ не и сред ње шко ле. Упи та не шта је за њих нај зах тев ни је у сми слу на ста ве 
је зи ка, ис пи та ни це су углав ном ис та кле да је те шко пре не ти зна ња из гра ма ти ке и кул ту ре (N=4), 
три на став ни це су ре кле да им је по себ но те шко да код уче ни ка раз ви ју лек сич ку ком пе тен ци ју, 
исти број је на вео по те шко ће у раз во ју ве шти не пре во ђе ња, а са мо две ис пи та ни це су ре кле да им 
ин те гри са не је зич ке ве шти не ства ра ју нај ви ше по те шко ћа.

Ова кви од го во ри ука зу ју на при ступ на ста ви ко ји је у ве ли кој ме ри усме рен ка са др жа ју, са 
не што сла би јим фо ку сом на раз во ју ве шти на. На и ме, из од го ва ра уче сни ца се ви ди да ве ру ју да 
је у на ста ви је зи ка од из у зет ног зна ча ја пре не ти уче ни ци ма зна ња из гра ма ти ке и лек си ке (је зич-
ке струк ту ре), као и кон крет не по дат ке ко ји се ти чу циљ не кул ту ре, што од го ва ра тра ди ци о нал-
ни јем мо де лу уче ња са сла би јим фо ку сом на уче ни ку. На и ме, ова кав по јам на ста ве под ра зу ме ва 
на став ни ка као цен трал ну фи гу ру и из вор зна ња ко ја ће уче ни ци усво ји ти. Ме ђу тим, по зна то је 
да па си ван при ступ уче њу не да ље нај бо ље ре зул та те и да је за пра во ак тив но уче шће уче ни ка, 
по себ но у слу ча ју уче ња стра них је зи ка ко је се у осно ви за сни ва на раз во ју ве шти на, нео п хо дан 
пред у слов да се уче ње за и ста и до го ди.

4 По треб но је на по ме ну ти да се тре нут но у Ср би ји на ста ва шпан ског је зи ка ре а ли зу је у ма лом бро ју основ них и сред-
њих шко ла. На и ме, на осно ву не зва нич них по да та ка из 2010. го ди не ко ји ма рас по ла же За вод за уна пре ђе ње обра зо-
ва ња и вас пи та ња, у Ср би ји се шпан ски је зик из у ча ва у 18 основ них и 11 сред њих шко ла. Са мим тим, узо рак ис пи-
та ни ка за ову сту ди ју ни је мо гао би ти зна чај но ве ћи.
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При ме ри ко ји ма ис пи та ни це илу стру ју сво је ак тив но сти са ча са да ље по твр ђу ју ова кву 
ин тер пре та ци ју по и ма ња на став ног про це са као ви да раз ме не ин фор ма ци ја. На и ме, у об ра ђи-
ва њу но вих са др жа ја ко ји се ти чу је зич ких струк ту ра и кул ту ре, на став ни це че сто при бе га ва ју 
фрон тал ној тех ни ци пред ста вља ња но вих са др жа ја, као и де дук тив ној на ста ви у ко јој се уче ни-
ци ма на во де пра ви ла ко ја они на кнад но тре ба да при ме не у ма ње или ви ше кон тек сту а ли зо ва ним 
ве жба њи ма (ис пи та ни це 1, 3, 4, 7, 8, 9, 115). Две на став ни це (ис пи та ни це 1 и 11) су, уз то, на ве ле 
да че сто при бе га ва ју по ре ђе њу са ма тер њим или дру гим стра ним је зи ком (обич но ен гле ским) 
ка ко би сво јим уче ни ци ма по ја сни ле од ре ђе ну гра ма тич ку ка те го ри ју. Ов де је реч о тех ни ци ко ја 
је би ла ве о ма по пу лар на у окви ру аудио-лин гвал не на ста ве и кон тра стив не ана ли зе, али ко ја је у 
ве ли кој ме ри по ти сну та у ко му ни ка тив ној на ста ви стра них је зи ка. Мо гу ће је да је ова кво по ре-
ђе ње успе шно у ра ду с од ра сли ма, ко ји има ју раз ви је не ана ли тич ке спо соб но сти, и не што ма ње 
у ра ду са де цом; ипак, при су ство кон тра стив не ана ли зе за уво ђе ње но вих са др жа ја де фи ни тив но 
по твр ђу је да се пре ве ли ки зна чај при да је са вла да ва њу је зич ке струк ту ре („уче ње о је зи ку“) на у-
штрб ствар не ко му ни ка ци је. 

За уве жба ва ње гра ма тич ких је ди ни ца ис пи та ни це не рет ко ко ри сте ме ха нич ко уве жба ва-
ње (дри ло ви), али и не што кре а тив ни је ак тив но сти си му ла ци је, ди ја ло га и лу дич ких ак тив но сти 
(нпр. так ми че ња у зна њу, асо ци ја ци је, укр ште ни це). Ова кве ак тив но сти се та ко ђе ко ри сте и за 
раз вој је зич ких ве шти на.

Ме ђу тим, не ко ли ци на ис пи та ни ца је ис та кла ка ко на сто је да но ве са др жа је уве ду ин дук-
тив но, тј. да уче ни ци ма да ју ве ли ки број при ме ра ка ко би они са ми мо гли да из ве ду за кљу чак о 
је зич кој упо тре би. Јед на ис пи та ни ца на гла ша ва ка ко „гра ма ти ку ни ка да не подучава[м] ван кон-
тек ста“ (ис пи та ни ца бр. 5), али и да са ме ак тив но сти за ви се од ти па са др жа ја. Ова на став ни ца, 
кон крет но, прак ти ку је уче ње је зи ка кроз за дат ке, што мо же да се из ве де из ње ног опи са ти пич них 
ак тив но сти са ча са иако ниг де не на во ди екс пли цит но име овог ме то да. На и ме, уче ни ци ма обич-
но пр во да је при ме ре је зич ке упо тре бе, на кон че га сле ди кон кре тан за да так отво ре ног ти па ко ји 
уче ни ци ра де са мо стал но или у гру пи. На кон то га сле ди фо кус на фор му (вид. Long 1991) то ком 
че га се уче ни ци ма скре ће па жња на од ре ђе не је зич ке струк ту ре ко је су пред ви ђе не те мом ча са 
или ко је пак ства ра ју нај ви ше по те шко ћа у ре а ли за ци ји кон крет ног за дат ка са ча са.

При ли ком об ра де на став них је ди ни ца ко је се ти чу хи спан ских кул ту ра, тех ни ке за уво ђе-
ње но вих са др жа ја у ве ли кој ме ри на ли ку ју они ма ко је ис пи та ни це при ме њу ју кад уво де но ве 
је зич ке струк ту ре: фрон тал на на ста ва то ком ко је на став ник уче ни ци ма об ја шња ва не ки кул тур ни 
фе но мен. Ме ђу тим, на став ни це при ме њу ју раз ли чи те на став не ма те ри ја ле (ви зу ел не, као што су 
сли ке и по сте ри, аудио ма те ри ја ле по пут пе са ма, аудио-ви зу ел не као што су фил мо ви и се ри је) 
чи ме уно се ве о ма зна чај ну ра зно ли кост у ре а ли за ци ју ча са, а ко ја опет по зи тив но ути че на про-
це се уче ња. При том, ви ше ис пи та ни ца, тач ни је њих че ти ри (ис пи та ни це бр. 4, 5, 8 и 9) ис ти чу 
ка ко се тру де да на ве ду де цу да се ак тив но ан га жу ју у про у ча ва њу кон крет не по ја ве, те им у ту 
свр ху за да ју да са ми ис тра же од ре ђе ну те му, при пре ме пре зен та ци је или од го во ре на пи та ња. Две 
ис пи та ни це на во де ка ко је ва жан раз вој ин тер кул ту рал не ком пе тен ци је и ка ко је ва жно учи ти да 
„ту ђа кул ту ра, иако раз ли чи та, ни је по гре шна“ (ис пи та ни ца бр. 4). Та ко на став ни ца бр. 5 на во ди 
ка ко је „нео п ход но да се уче ни ци стал но бо дре да по ре де шпан ске на ви ке и оби ча је ка ко би раз ви-
ли свест о кул тур ним раз ли ка ма и о то ме да не по зна ва ње пра ви ла по на ша ња дру ге кул ту ре мо же 
да до ве де до не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји иако се је зик ја ко до бро по зна је“. Ова кве кон ста та ци је 
по твр ђу ју да не ке на ше на став ни це шпан ског је зи ка има ју раз ви је ну свест о зна ча ју ин тер кул ту-
рал не ком пе тен ци је у на ста ви стра них је зи ка. Ипак, из гле да да ис пи та ни це ин тер кул ту рал ност 
пре све га по сма тра ју кроз при зму то ле ран ци је за раз ли чи тост. Иако је та ква ин тер пре та ци ја ин-
тер кул ту рал не ком пе тен ци је, не сум њи во, зна чај на, ва жно је код уче ни ка раз ви ја ти и свест о то ме 
да се у свим кул ту ра ма мо гу пре по зна ти од ре ђе не уни вер зал не вред но сти, ко је нам омо гу ћа ва ју 
спо ра зу ме ва ње чак и кад не вла да мо истим је зи ком.

5  Бу ду ћи да се ра ди о ано ним ној ан ке ти, од го во ре ис пи та ни ца смо ну ме ри са ле по ре до сле ду њи хо вог уче шћа у ис тра-
жи ва њу.
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У ве зи са про фе си о нал ним раз во јем, ис пи та ни це су од го ва ра ле на пи та ње да ли су мењалe 
не ке аспек те сво је на ста ве је зи ка и, уко ли ко је су, шта их је на то под ста кло. Све уче сни це у сту ди-
ји су по тврд но од го во ри ле на ово пи та ње, а из гле да да је основ ни по кре тач про ме на у на став ном 
при сту пу мо ти ва ци ја. Не ко ли ко на став ни ца је на ве ло ка ко су се ис пр ва су сре ле са не за ин те ре-
со ва но шћу уче ни ка због че га су на сто ја ле да уне су из ме не у на став ни рад ка ко би под ста кле ве-
ће уче шће сво јих уче ни ка. Са мо на став но ис ку ство им је ука за ло да уче ни ци „кроз игру, глу му, 
му зи ку, сло бод ни ји раз го вор, мно го ви ше усво је не го ис кљу чи во не ким фрон тал ним пре да ва њем 
од ре ђе не на став не је ди ни це“ (ис пи та ни ца бр. 6). Уз то, не ке ис пи та ни це (бр. 2, 5, 6, 9) сма тра ју да 
су с ис ку ством на у чи ле да бо ље ре а гу ју на ин ди ви ду ал не по тре бе уче ни ка чи ме је и са ма на ста ва 
по ста ла ква ли тет ни ја. Ова ква твр ђе ња се по ду да ра ју с ис тра жи ва њи ма иден ти те та код на став ни-
ка стра них је зи ка ко ји, на кон из ве сног вре ме на, пре ста ју да бу ду усред сре ђе ни на сво је на став не 
по ступ ке да би се окре ну ли уче ни ци ма и на ста ву при ла го ди ли њи хо вим по тре ба ма (Ba i ley 1992; 
Johnson 1994; Nu mrich 1996).

Од го во ри уче сни ца у сту ди ји по ка зу ју да на став ни це не на сто је са мо да мо ти ви шу уче ни-
ке већ и да уна пре де соп стве ну кре а тив ност и ин вен тив ност у на став ном при сту пу, што по твр-
ђу је при су ство сна жне уну тра шње мо ти ва ци је ко ја је пре све га у ве зи с ре а ли за ци јом на став не 
де лат но сти. У том сми слу, на ше ис пи та ни це твр де да на сто је да се стал но про фе си о нал но уса-
вр ша ва ју. Сма тра ју да је бо ра вак у зе мљи шпан ског го вор ног под руч ја нај де ло твор ни ји об лик 
про фе си о нал не на до град ње, а по том по ха ђа ње струч них се ми на ра, чи та ње струч не ли те ра ту ре 
и по ха ђа ње кур се ва је зи ка. Ипак, са мо че ти ри ис пи та ни це има ју мо гућ ност да бо ра ве у зе мљи 
шпан ског го вор ног под руч ја. Ве ћи на чи та струч ну ли те ра ту ру (N=10), а до бар део ис пи та ни ца 
на сто ји да по ха ђа струч не се ми на ре (N=7). Ме ђу тим, го то во све на став ни це из на ше сту ди је осе-
ћа ју да им не до ста је по др шка рад ног ко лек ти ва у по гле ду струч ног уса вр ша ва ња (N=11). Бу ду ћи 
да на мо ти ва ци ју на став ни ка не ути чу са мо уну тра шњи већ и спо ља шњи фак то ри не по сред ног 
окру же ња, на став ног кон тек ста, дру штва, сре ди не, ови на ла зи су ве о ма за бри ња ва ју ћи јер не га-
тив на пер цеп ци ја на став ног кон тек ста мо же да во ди ка не за до вољ ству и трај ној де мо ти ва ци ји 
(Dörnyei 2001). Сто га је нео п ход но на ћи на чи на да се бо ље и не по сред ни је од го во ри на по тре бе 
са мих на став ни ка.

Уче сни це у овој сту ди ји има ју ве о ма по де ље на ми шље ња по пи та њу де ло твор но сти струч-
них се ми на ра ко је су по ха ђа ле. На и ме, че ти ри на став ни це сма тра ју да је овај вид про фе си о нал ног 
уса вр ша ва ња имао по зи тив них ефе ка та, пре све га кроз раз ме ну иде ја са ко ле га ма, бо ље раз у ме-
ва ње ин тер ак тив не на ста ве, као и због то га што су до би ле но ве иде је ко је се ти чу ор га ни за ци је и 
при пре ме ча са. Оста ле ис пи та ни це пак сма тра ју да струч ни се ми на ри ни на ко ји на чин ни су ути-
ца ли на њи хо ве на став не од лу ке и по ступ ке, што опет на во ди на пре и спи ти ва ње са др жа ја се ми-
на ра и њи хо ве им пле мен та ци је. Ко нач но, ве ћи на уче сни ца (N=7) сма тра да би кон ти ну и ра ни се-
ми нар у ви ду ви ше рад них са ти рас по ре ђе них то ком ду жег вре мен ског пе ри о да био де ло твор ни ји 
у од но су на са да при ме њи ва ни об лик ин тен зив них се ми на ра, ко ји је пред ви ђен за ко но дав ством 
Ре пу бли ке Ср би је. Ова кав ин ту и тив ни став ис пи та ни ца опет је скла ду с на ла зи ма ис тра жи ва ња 
у ко ји ма се ин си сти ра на зна ча ју про ду же ног уче ња и раз ми шља ња, као и при ли ка ма за раз ме ну 
ути са ка и њи хо во кри тич ко раз ма тра ње (Cran dall 2000: 44).

4.  зАкЉучци

Упр кос чи ње ни ци да се у Ре пу бли ци Ср би ји ор га ни зу је зна ча јан број се ми на ра за на став ни-
ке стра ног је зи ка, прем да не за све је зи ке под јед на ко, што је и оче ки ва но, по да ци до би је ни у овом 
ис тра жи ва њу ука зу ју да би из ве сне из ме не у њи хо вој струк ту ри и ре а ли за ци ји мо гу ће по зи тив но 
ути ца ли на њи хо ву свр сис ход ност. Исто та ко, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да су ор га ни за то ри и 
ре а ли за то ри се ми на ра у ве ли ком бро ју слу ча је ва ви со ко школ ске уста но ве, а тек по том удру же ња 
на став ни ка стра ног је зи ка, из да вач ке ку ће и ин сти ту ти за је зи ке, мо жда би се мо гло по ста ви ти 
пи та ње ве ћег уче шћа са мих на став ни ка (основ них и сред њих шко ла) у ре а ли за ци ји се ми на ра, као 
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и ак тив ни јег уче шћа по ла зни ка се ми на ра, чи ме би би ла омо гу ће на ди рект на раз ме на ис ку ства, 
кроз „су срет“ те о ри је и прак се. На и ме, из од го во ра на ших ис пи та ни ца се уоча ва да упр кос раз ли-
чи тим об ли ци ма кон ти ну и ра ног обра зо ва ња ко је прак ти ку ју, ве ћи на њих и да ље не гу је из ве сне 
ре зер ве пре ма ино ва тив ним ме то да ма, а у осно ви фо кус на ста ве одр жа ва ју у окви ри ма на ста ве 
је зич ких струк ту ра. Нео п ход но је, за пра во, ор га ни зо ва ти се ми на ре ко ји би на став ни ци ма омо-
гу ћи ли да су штин ски пре и спи та ју вла сти те ста во ве и уве ре ња о на ста ви стра них је зи ка. У том 
сми слу, при сут на је по тре ба за ор га ни зо ва њем „прак тич ни јих“ се ми на ра, од но сно оних ко ји ће 
на став ни ци ма омо гу ћи ти кри тички, кре а тив ни ји и ра зно вр сни ји рад на ча су, има ју ћи у ви ду раз-
ли чи тост са др жа ја, уз ра ста, али и по тре ба, ме ђу ко ји ма, ка ко смо ви де ли, ве о ма ва жно ме сто за у-
зи ма мо ти ва ци ја, ка ко уче ни ка та ко и са мих на став ни ка, што је нео п хо дан пред у слов за успе шно 
усва ја ње је зи ка, од но сно успе шну на ста ву. Сто га се за кљу чу је да на став ни ци ма стра них је зи ка 
ко ји ра де са де цом (у основ ним и сред њим шко ла ма) ни је до вољ но по зна ва ње нај но ви јих те о ри ја 
и „трен до ва“ у на ста ви, већ и прак тич на при ме на истих. Мо жда би упра во ана ли за ме то да при-
ме ње них на ча су, а прет ход но усво је них на се ми на ри ма, мо гла да бу де је дан од сег ме на та ових 
се ми на ра, ка ко би на став ни ци мо гли да кроз кон ти ну и ра но раз ми шља ње и кри тич ко пре и спи ти-
ва ње вла сти тих по сту па ка из не су сво ја ис ку ства и раз мо тре евен ту ал не за јед нич ке про бле ме са 
ко ји ма су се су сре ли. Та ко ђе сма тра мо да је по треб но ре дов но пра ти ти и ана ли зи ра ти ре зул та те о 
одр жа ним се ми на ри ма, ука за ти на њих ре а ли за то ри ма се ми на ра, ка ко би мо гли да се пре ва зи ђу 
прет ход ни и пред у пре де евен ту ал ни бу ду ћи не до ста ци и про пу сти. 
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Ana Jovanović - Andjelka Pejović

CONTINUING EDUCATION OF SECOND LANGUAGE TEACHERS: NEEDS AND CHALLANGES

Summary

Continuing education for experienced second/foreign language teachers is usually realized in form of seminars that 
aim at familiarizing teachers with novel forms of teaching methodologies, balanced approach to the development 
of language skills, development, application, and evaluation of different teaching activities and techniques, among 
many. However, language teachers with certain professional expertise might not be very inclined to adapt their 
teaching approach according to the new input, since the new information might not be influential enough as to 
motivate the reconceptualization of their epistemological belief system. It is essential to create conditions that will 
compel teachers to reflect on their own beliefs of and attitudes toward language teaching so that they can actually 
modify their teaching practices. In this study, based on the qualitative analysis of the data from a survey, we present 
a needs-analysis for the continuous education of Spanish language teachers in Serbia. The results indicate that these 
experienced foreign language teachers generally doubt of the effectiveness of short term professional seminars, 
so there is an immediate need for creation and application of alternative forms of continuous teacher education. It 
should be envisioned as a bottom-up process in which teachers should have opportunities to reflect on their own 
teaching attitudes and practices in order to be able to introduce a meaningful change into their teaching approach.
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6. једнојезичка истраживања

Михај н. раДан

О РАзликАМА уНутАР кАРАшеВСкиХ ГОВОРА  
НА ФОНОлОшкОМ НиВОу

Упр кос ду го го ди шњем уста ље ном ми шље њу сла ви ста да је го вор Ка ра ше ва ка уни та ран, ис тра жи-
ва ња из зад њих не ко ли ко де це ни ја де ман то ва ла су ту хи по те зу. У овом при ло гу раз ма тра ју се раз ли ке на 
фо но ло шком ни воу из ме ђу ка ра шев ских го во ра. Те се раз ли ке од но се пр вен стве но на раз ли чи те ре флек се 
полугласника/ь/,статусво ка ла о,као и  оних ве за них за ста туси трет ман вокалнихл()ир(). Та ко ђе, 
би ће при ка за не нај но ви је тен ден ци је у из го во ру ка ра шев ских афри ка та /ћ’, ђ’, ч’ и џ/ ко ји су, ка ко из гле да, 
на пу ту да ство ре но ве раз ли ке уну тар ка ра шев ских го во ра. 

У за кључ ним раз ма тра њи ма, узи ма ју ћи у об зир слич не по ја ве у су сед ним срп ским ди ја лек ти ма, по-
ку ша ва ју се от кри ти узро ци ко ји су усло ви ли те раз ли ке, од но сно зна чај тих раз ли ка за тач ни је од ре ђи ва ње 
по ре кла Ка ра ше ва ка и њи хо вих го во ра.

Кључ не ре чи: ру мун ски Ба нат, Ка ра шев ци, фо но ло ло шке раз ли ке, по ре кло ка ра шев ских го во ра.

1.  Ис пи ти ва ње го во ра Ка ра ше ва ка за по че ло је кра јем XIX ве ка [Sir cu, 1899], а од та да 
ин те ре со ва ње лин гви ста пре ма њeму не је ња ва. Тре ба на по ме ну ти да је ова сло вен ска – срп ска 
ен кла ва по бу ди ла ве ли ко ин те ре со ва ње не са мо лин гви ста, већ и исто ри ча ра, ет но ло га, фол кло-
ри ста, на што ука зу је ве ли ки број об ја вље них сту ди ја, на уч них ра до ва1 и чак три ди ја лек то ло шке 
мо но гра фи је [Pe tro vi ci, 1935; Ra dan, 2000; Томић, 2007]. 

2.  Упр кос ве ли ком бро ју об ја вље них ра до ва о КГ, све до пред крај про шло га ве ка вла да ло 
је ми шље ње да су ови го во ри хо мо ге ни. Та кво схва та ње ис тра жи ва ча те ме љи се на за кључ ци ма 
Еми ла Пе тро ви ча из не тим у сво јој чу ве ној мо но гра фи ји Gra iul ca ra ş o ve ni lor (Го вор Ка ра ше ва-
ка) [Pe tro vi ci, 1935], a ко је се вре ме ном уста ли ло [в.,нпр.: Живковић, 1976: 284-288; Pe co, 1991: 
298-299 и др.]. На пр ви по глед из гле да не ве ро ват но или бар чуд но ка ко је мо гао та кав вр хун ски 
сла ви ста до не ти ова кав не та чан за кљу чак, по го то во ако се има у ви ду да је ве о ма тач но опи сао 
го вор Ка ра ше ва, на се ље у ко јем је бо ра вио са мо 3,5 да на (1932. го ди не) и још 3 да на у Ка ра ше-
ву и Лу па ку 1934. го ди не [Ra dan, 1999: 35-36], и, за раз ли ку од прет ход них ис тра жи ва ча [Sir cu, 
1899; Mi le tič, 1903; Живојновић, 1907], от крио по себ ну гла сов ну вред ност ста рог ја та (не за ме ње-
ни јат) и до нео, осим на ве де ног, са свим ис прав не за кључ ке. Пе тро ви че ва ома шка је сте ре зул тат 
баш тог крат ког бо рав ка ме ђу Ка ра шев ци ма, од но сно чи ње ни це да је осим Ка ра ше ва, бо ра вио 
вр ло крат ко је ди но у Лу па ку (сеп тем бра ме се ца 1934., при ли ком до пу не и про ве ре ма те ри ја ла). 
Упр кос чи ње ни ци да је он у Лу па ку чуо не ко ли ко об ли ка са кон зр ви са ним по лу гла сом и пре ци-
зи рао у фу сно ти да се та кав из го вор мо же чу ти још у Кло ко ти чу, Вод ни ку и Нер миђ’у, од но сно 
да је у Рав ни ку и у јед ној ма ха ли Ка ра ше ва, Кýрјач’ици, ре флекс по лу гла са е [Pe tro vi ci, 1935: 81, 
фу сно та 3], што је, сва ка ко, са знао ин ди рект но, од ин фор ма то ра, ве ро ват но је сма трао та кве об-
ли ке ак ци ден тал ним, ма ло број ним, по ла зе ћи од ло гич не прет по став ке да је на та ко ма лом аре а лу 
не ве ро ват но оче ки ва ти ве ли ке раз ли ке. Да кле, у осно ви на ве де ног по гре шног за кључ ка сто ји 
уоп шта ва ње ре зул та та ис тра жи ва ња спро ве де ном са мо на го во ру Ка ра ше ва, ина че нај ве ћег ме ђу 

1  О ис тра жи ва њи ма ових го во ра до 2000. го ди не, ви ди код: Ra dan, 2000: 43-63.
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ка ра шев ским на се љи ма, на го во ре оста лих шест на се ља, дру гим ре чи ма, на го вор це ле ка ра шев-
ске за јед ни це. Ме ђу тим, ствар ност га је де ман то ва ла.

Тре ба на по ме ну ти да су не ки лин гви сти ипак зна ли за не хо мо ге ност ових го во ра и то из не-
ли у сво јим ра до ви ма, али су и да ље го во ре Ка ра ше ва ка ста вља ли под од ред ни цу „го вор Кра шо-
ва на“ или „кра шо ван ски го вор“ [Ивић, 2001: 278-280], док се по је ди ни дво у ме да ли да ко ри сте 
од ред ни цу „го вор/је зик“ или „го во ри“ [Томић, 2007: 14, 16 пасим]. По ла зе ћи од ре ал ног ста ња на 
ка ра шев ском те ре ну и за кљу ча ка до ко јих смо до шли на кон ана ли зе на фо но ло шком ни воу, али и 
на осно ву по зна ва ња це ло куп ног ка ра шев ског иди о ма, за ла же мо се да је ре ал но ипак ко ри сти ти 
син таг му „ка ра шев ски го во ри“ [в. Ra dan, 2000]. 

3.  Нај ве ће раз ли ке ме ђу КГ на ла зи мо у фо но ло шком сег мен ту. Нај пре ће мо те раз ли ке при-
ка за ти, а по том ће мо по ку ша ти, упо ре ђу ју ћи и осла ња ју ћи се на ста ње у дру гим срп ским го вор-
ним ти по ви ма са ис точ ног пе ри фи риј ског срп ског је зич ког аре а ла, да од го во ри мо на пи та ње ка ко 
је до шло до та кве ди фе рен ци ја ци је уну тар КГ, на та ко ма лом про сто ру.

3.1.   Нај круп ни ја фо но ло шка раз ли ка ме ђу КГ ти че се по лу гла сни ка /ь/, од но сно ње го вих 
ре флек са. За ви сно од да на шњег об ли ка ово га гла са, КГ де ле се у три гру пе: 

3.1.1.  У го во ру Ка ра ше ва, де ли мич но и Ја бал ча, по лу гла сник је за ме њен у нај ве ћем бр о ју 
слу ча је ва са а, као што се мо же ви де ти у сле де ћим при ме ри ма: дáска, кабáл, зáлва, пањ, пéтак, 
псак, Ве ликдáн „Ус крс“, дан, сејдáн „да нас“, зал, тáман/тáмно, вас „сав“, сáшњим, јéдан, дó-
шал, пр од áнем „пре дах ну ти“, лáжем, лаг áно, нúкадт, кадт, садт итд. 

 Рет ко се у го во ру Ка ра ше ва мо гу на ћи и при ме ри са кон зер ви са ним по лу гла сни ком, 
а не што че шће у го во ри ма Ја бал ча2 и Рав ни ка: мнан (К, Ј, Р) „ма лен“, се мцне „по мак ну ти 
се“ (К, Ј, Р), нсь ам (Ј, Р), грудјца (Р), псь ак (Ј, Р). Исто та ко, у ма лом бр о ју при ме ра, има мо и 
ре флекс ę < ь: ч’шęљ (KГ), дęждęњáк „да ждев њак“, лежúца (К, Р, Н)/ ли жи ца (КГ осим Р)/3 
(*ль жи ца). Пе тро вич је при ме тио у вре ме спро во ђе ња ан ке те да је у јед ном де лу Ка ра ше ва (ма-
ха ла Кур јач’ица) ре флекс по лу гла сни ка е, што на во ди и То мић (нај ве ро ват ни је осла ња ју ћи се на 
Пе тро ви ча) [Pe tro vi ci, 1935: 81; Томић, 2007: 23]. Да нас, пре ма на шим са зна њи ма, пр о цес за ме не 
ę са а у по ме ну том де лу Ка ра ше ва је ско ро за вр шен, а од не ка да шњег ę < ь са чу ван је ма ли бр ој 
об ли ка: тęмнúца, тęњúр, лęжúв и, мо жда, у још ко јем при ме ру [Ra dan, 2000: 88].

3.1.2. У го во ри ма Кло ко ти ча, Лу па ка, Нер ми ђа и Вод ни ка по лу гла сник (ь) је кон-
зер ви сан у ве ћи ни по ло жа ја. Има, ме ђу тим, у го во ри ма ових на се ља, до ста из у зе та ка у 
ко ји ма је по лу гла сник за ме њен са не ким пу ним во ка лом сла би јег или ја чег ин тен зи те та, 
нај че шће са а (са бр ој ним фо нет ским ва ри јан та ма - аь, ьа), а по не кад и са и, е или о [Pe tro-
vi ci, 1935: 79-84; Ивић, 2001: 280; Ra dan, 2000: 86-88; Томић, 2007: 23-24]. 

Ско ро кон се квен то се по лу гла сник чу ва у јед но сло жним ре чи ма (за тво ре ном сло-
гу) и у ре чи ма у ко ји ма је под ак цен том (), исто као у ди ја лек ти ма ис точ не и ју жне Ср-
би је [Belić, 1999: 88]: сьн, дьн, кьт, пьњ, зьл, дска, злва, Ве ликдн/ Ве ликдан,сткло, 
тшта, тмь ан/тмно, сидна, нћве,вьс, сшњим/сашњим, пр однем, лжем, шпнем, 
лгьн/лга ьн, мьтв, поч’сти, усне итд. Из у зе так увек чи ни ен кли тич ки об лик 1. л. јд. 
по моћ ног гла го ла „је сам“ – сам (ме ђу тим: нсь ам), али има и дру гих слу ча је ва не чу ва-
ња ь у ак цен то ва ном сло гу: сáшњим (Л, Н) /на рав но, на по ре до са ва ри јан та ма: сшњим, 
сашњим/, кабáл (Н), гусáк, дýжан, сељáк „ста нов ник Ка ра ше ва“, дó бар/ дó ба ьр, сам мó-
гал (Л, Н, Р), баш и др.

Ре флекс а се у овим го во ри ма су сре ће рет ко. Ма ње се чу ва по лу гла сник у не ак цен то ва ним 
сло го ви ма, у ко ји ма је уоче на тен ден ци ја ње го ве за ме не во ка лом а: јéдан (КГ), опúнак (Р), óвас 
(Р, Н)/óва ьс (Л, В), псак (Л), гó рь ак, ка ьбл, кó нь ац, кýпа ьц/кýпь ац, с лýкам, нúка ьт, óсам/óса ьм, 
тнь ак, пшка ьв, пýпа ьк/пýпь ак,  втар/вта ьр/вть ар, изабéрем/ иза ьбéрем, óшь ал, лéгь ал и др. 

2  Ја бал ча ни ко ри сте у ме ђу соб ној сва ко днев ној ко му ни ка ци ји ру мун ски ба нат ски го вор. Ме ђу тим, ка да ко му ни ци ра ју 
са оста лим Ка ра шев ци ма, слу же се го во ром ко ји се ко ри сти у Ка ра ше ву, при че му до ла зи до из ра жа ја ути цај ру мун-
ског је зи ка; мо жда се ов де ра ди о по нов ном об на вља њу по лу гла сни ка [Ra dan, 2000: 88]. 

3  Ни је ис кљу че но да је у овој лек се ми ь био пер це пи ран као ѣ[в.Radan,2000:90].
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[детаљније в. код: Ra dan, 2000: 80-86]. Као што се мо же ви де ти из на ве де них при ме ра, има и ов де 
лек се ма у ко ји ма је по лу глас кон зер ви сан (у неакцентованом слогу); ево још не ко ли ко при ме ра: 
свтьк, пськ, тьмнúца, Јо вьњá са (на ди мак), дúгьл.

3.1.3. У го во ру Рав ни ка ре флекс по лу гла сни ка је, по пра ви лу, ę (отво ре но е). Та кав рефлекс 
по лу гла сни ка, ско ро без из у зет ка, вр ши се у јед но сло жним и ви ше сло жним ре чи ма (по го то во у 
они ма где је по лу гла сник ак цен то ван): Ве ликдн, сęн, лęжш, лжеш, жęгк „жар“, вęс „сав“, нћве, 
сијдна, тмно, лди на „сен ка“, дска, сшњим/ и сáшњим/, кęбл, дęњóм „да њу“, нúкęдт, злва, 
лко, сęдт „сад“, кęт „кад“, бęнú4 „сто ји“, óшęл „оти шао“, лęгно, зéмљęн итд. 

Ме ђу тим, и у овом го во ру, као што смо већ го ре из не ли, по сто је број не си ту а ци је у ко ји-
ма има мо од сту па ња од за ме не ь → ę, а та од сту па ња су, по свој при ли ци, број ни ја не го што су 
озна че на од сту па ња у гру пи го во ра на ве де них у 3.1.2. Та ко, про цес ь > ę > а све се сна жни је ис-
по ља ва у не ак цен то ва ним сло го ви ма ре чи, а тен ден ци ја је, без сум ње, ка ап со лут ној за ме ни ь са 
а у та квом по ло жа ју: óвас, опúнак, јáрам, óва ьн, на кó ва ља, ч’етвьтак, трó шак, тéжак, врдан 
„кор пу лен тан, по за ма шан, кру пан те лом“, дó бар, сéдам, óсам и др. 

Тре ба на гла си ти да је овај про цес за хва тио и ак цен то ва ни слог, исти на, рет ко, те је он тре-
нут но у по чет ној фа зи отва ра ња ę пре ма а (ęа): нẹмач’ки, проданем, мóгал /и мó га ел/ и др. 

3.1.4. Ве о ма су рет ки при ме ри у ко ји ма има мо ре флекс и < ь: опúнак /јд./, опúнци /мн./ (КГ) 
(< стсл. опь нъкъ; уп. буг. опúнка, ма кед. опи нок, рум. opíncă) „опа нак“, би зó ви на (Р) „зо ва, Sam-
bu cus ni gra“. 

3.1.5. По лу гла сник се ја вља и у не ким по зајм ље ни ца ма. У њи ма се он не ја вља услед не ких 
усло ва, већ је у том об ли ку пре у зет (и евен ту ал но адап ти ран) из не ког стра ног је зи ка у ко ји ма 
има слич них гла со ва ко је су Ка ра шев ци пер це пи ра ли као по лу гла сник из свог го во ра. У пи та њу 
су, пре све га,  по зајм ље ни це из ру мун ског (в. во ка ле ă и â5), али и из дру гих је зи ка (ма ђар ског, не-
мач ког, тур ског и др.): гант (К)/гьнт (Кл, Л, Н, В), гент (Р)/(<рум. gând) „мисао”, гилв (В, Кл, 
Л) „рен де“ (уп. мађ. gyalu), бáкар (К, Ј)/бáкьр (Кл, Н)(<тур. ba kir), банúм (К, Ј) / бьнúм (В, Кл, Л) 
/ бенúм (Р) „сто ја ти“ (< ? алб. banój)[Pe tro vi ci, 1935: 223]. Мно го ре ђе, ре флекс „по лу гла са“ у по-
зајм ље ни ца ма мо же би ти и е (осим у Р, где је он оче ки ван) или о: вęрýц(ул), вęрýца (де ми ну ти ви)/ 
вáрул (К), врул (оКГ)/ (<рум. vă ru/ţu/l) „братић”, по прúка (Ј, Н) /па прúка (К), пęпрúка (Р)/ (<мађ. 
pa pri ka), лавýр (К), лęвýр (КГ)(<нем. Lavoir) и др.

3.1.6. На по ме ну ће мо да је са мо у слу ча ју при дев ских по ка зних за ме ни ца, у свим КГ, ре-
флекс по лу гла сни ка е: овéј, тéј, онéј и сеј/сиј (сęјдáн /К, Ј. де ли мич но и у Р/, сидна /Кл, Л, В, Н/ 
и сијдна /Р/). 

У за кључ ку, на осно ву из ло же не гра ђе у ве зи са са да шњим ста њем по лу гла сни ка, КГ де ле 
се у три гру пе: а) го во ри К и Ј у ко ји ма је ре флекс по лу гла сни ка пре те жно а; б) го вор Р у ко јем 
је ре флекс по лу гла сни ка пре те жно ę, и в) го во ри Кл, Л, Н и В у ко ји ма је по лу гла сник кон зер ви-
сан. Ме ђу тим, у сва кој од на ве де них три ју гру па го во ра, исти на, у ма њем бро ју и под из ве сним 
усло ви ма, има об ли ка са ка рак те ри сти ка ма дру гих две ју гру па. Чак и ка да је у пи та њу глав на, 
до ми нантна од ли ка уну тар јед не гру пе, и та да има мо број не ва ри јан те, од но сно - као што Бе лић 
ка же за го во ре ис точ не и ју жне Ср би је – „има вр ло мно го пре ла зних ступ ње ва ко је је вр ло те шко 
рас по зна ти, а још ви ше обе ле жи ти увек за себ ним зна ком“ [Белић, 1999: 88]. 

3.2.   Као што је по зна то, у КГ са чу ва но је сло го твор но, во кал но л //, што пред ста вља још 
јед ну ар ха ич ну цр ту ових го во ра. И у слу ча ју во кал ног л, зна чај ног за од ре ђи ва ње по ре кла ових 
го во ра, пи та ње је ве о ма сло же но. На и ме, у свим КГ из го вор овог во ка ла је сте ве о ма не ста би лан, 
у сми слу да ње гов из го вор у ис тој лек се ми мо же би ти раз ли чит (осци лан тан), то јест са мно гим 
ва ри јан та ма гла сов не вред но сти . Слич на осци лант ност у из го во ру , али са дру га чи јим ре зул та-
ти ма, ка рак те ри ше и го во ре из обла сти призренско-тимочког дијалекатског ареала [Белић, 1999: 
112-113]. У ка ра шев ским и неким призренско-тимочким говорима, по ред кон зер ви са ног , по сто-
ји тен ден ци ја обра зо ва ња јед ног во ка ла при ње го вој ар ти ку ла ци ји. 

4  Пре ма  Пе тро ви чу, ве ро ват но је ова лек се ма по зајм ље ни ца из ал бан ског је зи ка: banój [Pe tro vi ci, 1935: 223-224]. 
5  Ови су во ка ли у КГ тре ти ра ју као ь.
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И по ред на ве де них осци ла ци ја (раз ли чи тих ре флек са) у из го во ру по лу гла сни ка у свим КГ, 
уоче на су два глав на, до ста слич на али ипак раз ли чи та трет ма на ње го ва, на осно ву че га КГ мо гу 
се свр ста ти у две гру пе:

3.2.1. Го во ри Ка ра ше ва, Нер ми ђа и де ли мич но Рав ни ка, у ко ји ма је че сто во кал но  или 
кон зер ви са но или са фре квент ним ре флек сом ь, а ве о ма рет ко са де во ка ли зо ва ним л (ьл): кцнем 
„уда ри ти лак том“, кк /кьк „кук“, намзем/на мьзем, погћ’ем „гу та ти; пи јуц ка ти“, пьжа /пжа 
„пуж“, джан, тч’ем /тьч’ем, ткý/тч’ý „ту ца ти“, се п ьзем /се пзем, се пзý „кли за ти се“, 
напни, кч’и „мр си ти; (фиг.) уви ја ти“, пожтéла/ пож ьтéла, жьћ’áла/ жьлћ’áла, делг (Р) 
„дг“ и др. Кон ста ту је мо да ско ро сва ки об лик ко ји сдр жи во кал но л мо же има ти и ва ри јан ту ь, а 
да ли ће об лик би ти са или са ь, ни је мо гу ће од ре ди ти, из гле да да то за ви си од ви ше фак то ра (а 
тем по го во ра је си гур но је дан од њих). Шта ви ше, исти го вор ник мо же јед ном из го во ри ти об лик 
са , а дру ги пут, чак и од мах по сле то га, об лик са ь. 

3.2.2. У го во ри ма Вод ни ка, Кло ко ти ча, Лу па ка и Ја бал ча нај че шће има мо об ли ке са ре флек-
сом ь/лје сло го твор но/ или ьл (л ни је сло го твор но), ре ђе са ь или, још ре ђе, са кон зер ви са ним 
по лу гла сни ком : дьбúња/ дьбúња, дьго/ длго, длк, жьтúло/жьтúло, Тлва (то по ним Л), 
кьца /клца (и кьца), клк/кьк, стлба, пьжа, сьза/ слза, слзав, се спьзал/ сплзал, влна/
вьна, су на вькли/нав ькли, вьч’е, вьч’éмо/вьч’éмо, джан/ д ьжан и др. 

3.2.3. Осим на ве де них, у КГ се рет ко су сре ћу сле де ћи ре флек си по лу гла сни ка:
3.2.3.1.у - у сле де ћим при ме ри ма: Бýгар, Бýгар ска, бýгар ски; дýжан, дужнúк, дук /по ред: 

джан, дьжан, дьжан, дьжнúк, дкг, дьк/, Ду галúја /мн. Дýга лић’и/ (на ди мак, К), сузýка „су зи, 
цу ри (по ма ло)“ (К);

3.2.3.2. Са мо у слу ча ју гла го ла „обу ћи“ (и од ње га из ве де них гка го ла) за бе ле жи ли смо ре-
флексл: облч’ем, сам облкал „обу ћи“, соблч’ем „сву ћи, ски ну ти оде ло“; 

3.2.4. Дру ги, нео бич ни об ли ци: снце /по ред, ре ђе: снце, сьнце/; јáбал ка, ја бька; кал-
басúца; п ьцáш /и: палцáш/, пьлцáш (о ко ји ма смо сво је ми шље ње из не ли у дру гим ра до ви ма) [в. 
Ra dan, 2000: 102-103].

3.3. Ста тус во кал но га р // је сте ве о ма сли чан во кал но ме л. И у слу ча ју уоче на је ја ка 
тен ден ци ја ње го ве де во ка ли за ци је, тј. раз ви ја ња јед ног во ка ла ис пред и, ре ђе, иза ње га /ь, ь/. 
На рав но, и ов де се ја вља ју ва ри јан те гла сов не ре а ли за ци је [Petrovici,1935:89-91;Radan,2000:
108-113].По ла зе ћи од те по ја ве, КГ де ли мо у три гру пе:

3.3.1. Пр вен стве но у Ка ра ше ву, али и у го во ри ма Рав ни ка и Нер ми ђа, нај сла би ја је тен-
ден ци ја де во ка ли за ци је сло гов но га , али се ја вља ју и ре флек си ьи, ве о ма рет ко, ь, ьр: цква /
цьква/(К, Кл, Р, Н), вв /и: ввф/ „врх“ (К,Р) /вьв/(К, Р, Н, Кл), нá вв „ на врх“ (К, Р), зáпл (К, Н), 
фт áљ (К, Р, Н, Кл), зáтл (К), гб áч’ (Р) „за о крет у дим ња ку“, (дца глẹдé) узс кстац (Р) /(дца 
глẹдé) ýк ст (К, Ј), укстице (К), зно (К)/зьно (К, Н) „зр но, се ме; ме так“, Знка (пре зи ме, К), 
два мн. /дьва/, Сбин, Сбље (К, Н, Р), свеква (К,Н,Р)/свекьва (КГ)/, пст (К) /пьст (К,Р,Н)/, 
остьпка, дьнч’им (КГ) итд;

3.3.2. Сна жни ја тен ден ци ја де во ка ли за ци је , ко ја по не кад иде до ње го ве пот пу не кон со-
нан ти за ци је (ьр),испољавасе у го во ри ма Кло ко ти ча, Лу па ка и Вод ни ка, али се па ра лел но су сре-
ћу, ма да ре ђе, и об ли ци са основ ним  или пак са пре те жно сло го твор ним  ь,ь:вьвф (Кл, Л, В, 
Ј), пьст (Кл, Л, В, Ј), пьч’ (Кл), пьч’ (Л)/пьш’ (Ј)/ „ја рац; је лен“, Сьбин, сьпски (Л, Кл, В, Ј) /
али и: Србин, Сьрбúја, срп ски (Л, Кл)/, м ьшавина (КГ осим Ј) „ме со (без сла ни не)“, вьшим (В, 
Л, Ј) „вр ћи“, прска (Л, В, Ј), обь артáч’ (Л), кьртúна (Кл, Л, Н, В, Ј) „кр ти ца“, Хьрвáцка Хьвá цка 
и др.

3.3.3. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, у го во ру Ја бал ча, под ути ца јем ру мун ског је зи ка ко ји је у 
сва ко днев ној упо тре би, сло го твор но р је из гу био во кал ни ка рак тер: први, крвф, Србин, дрва, 
врба, крст /рет ко: к ьст/, свекрва, срце, штрк, фьртáј итд. 

3.3.4. Ре зи ми ра ју ћи, о сло гов ном мо же се за кљу чи ти сле де ће:
а) У свим КГ при сут на је по ја ва раз во ја јед ног во ка ла сла би јег или ја чег ин тен зи те та (ь или 

ь), ко ја мо же има ти за по сле ди цу пот пу ну де во ка ли за ци ју сло гов но га . У го во ри ма К, Р и Н, та 
је по ја ва ма ње из ра же ни ја не го у го во ри ма Л, В и де ли мич но Кл. У овом по след њем, чак и ако је 
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ис пред раз ви јен пун во кал (ь), чешћеза др жа ва сво ју сло го твор ност не го што је гу би (кьст).
б) У свим овим го во ри ма има при ме ра у ко ји ма је во кал но ру пот пу но сти кон со нан ти зо ва-

но (реч је о по је ди ним об ли ци ма у ко ји ма не ма осци ла ци ја у из го во ру). У та квим слу ча је ви ма, ис-
пред или (ре ђе) иза ја вља се пун во кал – е, а, ь, о, у: дрво (КГ), фертáљ (Р) „фр таљ“, Сербýљак 
(то по ним, Р), ч’ервéн (КГ; <*чр вен), картúна /рет ко: кьтина (К)/, кьртúна (Л, Кл, В, Н, Ј) /али: 
ктúна (Р)/, Харвáт (КГ – у го во ру ста ри јих; ве ро ват но по зајм ље ни ца из мађ. јез.: horvát), ýмьр 
(Л, Ј, В, ре ђе и у оКГ) „умро“, зáпрашж (К, Ј) /за прá шка (оКГ)/ „за пр шка. за пр жак“, врá ти ло (КГ) 
„вр ти ло (на раз бо ју)“, строч’енúца (Л), сурч’енúца (Н) „др во ко је спа ја пред њи и зад њи трап ко-
ла, ко чи је“ и др.;

в) У не ким по зајм ље ни ца ма из ру мун ског је зи ка гла сов ни скуп âr је по не кад тре ти ран као 
 (на ро чи то у го во ри ма К и Р): ч’оклúја (К)/ч’окьлúја (КГ) (< рум. cicârlíe „ше ва”), тгýлке (Л) 
„вр ста кру ша ка“, тьгýла (Кл, В, Н) /али: трагýла (К)/ „биљ ка Ari sto loc hia cle ma ti tis, од чи јих 
пло до ва се пра ви на те га, на те га ча (за ра ки ју)“ (< рум. бан. trăgúlă) и др.

г) За бе ле же на су не ко ли ко при ме ра у ко ји ма је ети мо ло шко р во ка ли зо ва но: бдáвица (К), 
втéно /вьтéно/ (Р), нá тш ки /и: нáтра шки/ (КГ).

3.4. Из ве сне раз ли ке из ме ђу КГ по сто је у из го во ру во ка ла о, ко ји је, ина че, нај не ста бил ни ји 
во кал у овим го во ри ма. Бу ду ћи да те раз ли ке ни су уочи ли прет ход ни ре но ми ра ни ди ја лек то ло зи 
(Љ. Ми ле тич, Е. Пе тро вич), сма тра мо да су оне нај но ви јег да ту ма, то јест да су се по че ле ја вља-
ти не где по чет ком и по ја ча ле сре ди ном XX ве ка [уп.: Pe tro vi ci, 1935: 61-63; Ra dan, 2000: 68-70]. 
Из го вор овог во ка ла исти је као у срп ском књи жев ном је зи ку, али се че сто ис по ља ва тен ден ци ја 
ње го вог за тва ра ња, што је ви дљи во у број ним ва ри јан та ма у ко ји ма има мо уо, оу, уо, а че сто и у.

3.4.1. Тен ден ци ја за тва ра ња о је сте мно го сла би ја у слу ча је ви ма ка да је овај во кал под ак-
цен том, те га ту и на ла зи мо у ви ду пре ла зних ва ри јан ти пре ма во ка лу у, и то у огра ни че ном бро-
ју при ме ра. У том по гле ду, ка ра шев ски су го во ри уни тар ни. Ево не ко ли ко при ме ра: т уóр ник, п 

уóђ’ем, су óј ка, ку óњ, ту ó рак „твор“, ку óл, пу ó лак, уму ó рим, уóди,  уóсам, му ó там, бру ó та „че пр ка ти“, 
ку ó та ри ца и др. (али: óбор „дво ри ште“, та кó, скрó ји, дó ли „до ле“, гó ри „го ре“ /уп: го урú (К), гурú 
(оКГ) „го ре ти“/, при нó си...).

3.4.2. Ме ђу тим,  о у не ак цен то ва ним сло го ви ма је мно го ви ше склон пре ла зу у у у свим КГ, 
осим го во ра К, у ко јем је овај про цес ма њег ин тен зи те та. У том по гле ду КГ се раз два ја ју у две 
гру пе, прем да и у јед ној и у дру гој гру пи мо гу се чу ти обе ва ри јан те: 

3.4.2.1. Го вор Ка ра ше ва: уовá /овá, уонéј, ноћ’óм, уобéше њак, оубрúшем, одо увýда, ко улно, 
уострá га, уовá ко, коушýља /кушýља, оубрúшем / убрúшем, копч’ив áљка /ко упч’ив áљка „оси гу рач/
иц/а“, пу о рó дим, бо убýшка „бу бу љи ца“, не у о брá но, ко у штрáњ, ко у пе ра ти ва „про дав ни ца“ (<рум. 
co o pe ra ti vă), пу ок áним, уомрá зан „мр зак“, бу олýјем, то уч’úр (< „то чи ти“) „ле вак“, срá мо та, кој 
„ко“, по млатд, по лẹп, прó сит „ва тра“, ко прúва, нáротд, до рá ноу, поштéн,  во денúца, комшúја, 
оуч’ýпам, шкýла „шко ла“ /шкул áр6, áку /áкуз „ако“, от ку ожýва итд.

3.4.2.2. Оста ли КГ: уовá /увá, уонá /унá, но ућ’óм /нућ’óм, ко уч’úна/ куч’úна „кост“, убрúшем, 
кушýља, удо увýда/удувýда, оудо увýда/, куј/ко уј, пу кривá ч’/пу о кривáч’, пу здрá ви га/по уз дрá ви га, пу 
млатд /поу млатд „мла ђи“, уп áрен/уоп áрен, пудмéтнем, ку прúва, с ву лó ви, увá ко, ку пе ра ти ва, ус-
трá га /уострá га, купч’ив áљка, убрúшем, не у брá но, ут кужýва, тучéр (Кл), нáротд, шкýла /шкул-
áр, áку /áкуз итд.

3.4.3. По се бан трет ман има о у не ко ли ко ре чи, као што су: нећ’áска /нећ’ска, нећ’аска, 
нећ’ска/, квáч’ка, пањ áва /пьњ áва, пęњáва/. 

3.4.4. На по ме ну ће мо, на кра ју, да по ме ра ње ак цен та узро ку је сло бод не ал тер на ци је  овог 
во ка ла ти па: о / е – апéтек, о / а(ь)  - пањ áва и др., као и слу ча је ве по ја вљи ва ња дру гих во ка ла 
ме сто о и обр ну то, од но сно ње го во ис пу шта ње (крач’, крá чам).

4. Раз ли ке у кон со нант ском си сте му су ма ло број ни је и ма њег су зна ча ја. Прак тич но, раз ли-
ка има са мо у из го во ру афри ка та.

Као што је по зна то, ка ра шев ски афри ка ти раз ли ку ју се од афри ка та у књи жев ном је зи ку и 

6  Об ли ци нај ве ро ват ни је по зајм ље ни из не мач ког је зи ка (уп. нем. Schu le). 
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оних у ве ћи ни срп ских (и хр ват ских) го во ра. На и ме, ка ра шев ски афри ка ти ч’ и џ’, у ве ћи ни слу-
ча је ва, за ни јан су су мек ши, па ла тал ни ји од ч, џ у књи жев ном срп ском је зи ку. Оклу зив ни ка ра-
шев ски па ла та ли ћ’ и ђ’ се у ве ћој ме ри раз ли ку ју од стан дард них срп ских ћ и ђ, а ве о ма су слич ни 
истим па ла та ли ма у ју жним срп ским го во ри ма из Ма ђар ске или оним у не ким ју го и сточ ним срп-
ским го во ри ма [в. Белић, 1999: 151-168], као и оним у ча кав ским го во ри ма. Тра го ва умек ша но сти 
афри ка та на ла зи мо, ина че, и у срп ским ба нат ским го во ри ма [БГШВД, 1: 312-313].

Та је два уоч љи ва умек ша ност ка ра шев ских афри ка та ч’, џ’, а по го то во по себ ност оклу зив-
них па ла та ла ћ’ и ђ’, је сте, по на шем ми шље њу, ре зул тат за себ ног раз во ја ових го во ра ве ко ви ма 
изо ло ва ним од сво је ма ти це. Ови афри ка ти пред ста вља ју још јед ну ар ха ич ну цр ту КГ. Бу ду ћи да 
се при њи хо вом из го во ру не ис по ља ва пот пу на пра те ћа фри ка ци ја, ови ка ра шев ски кон со нан ти 
ни су пра ви афри ка ти. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да и у њи хо вом из го во ру по сто је ве ли ке осци ла ци је, 
тач ни је ре че но, у ис тој лек се ми, би ло ко ји од њих мо же би ти раз ли чи то из го во рен од стра не раз-
ли чи тих го вор ни ка, па чак и од истог го вор ни ка у ра зним мо мен ти ма го во ре ња.

По ла зе ћи од ис по ље них ка рак те ри сти ка при из го во ру ч’, џ’, ћ’ и ђ’, мо же мо за кљу чи ти сле-
де ће:

4.1. Иако у ве ћи ни слу ча је ва ка ра шев ско ч’и џ’ су за је два уоч љи ву ни јан су па ла тал ни ји, 
мек ши не го у књи жев ном је зи ку, ипак се у КГ (мо жда че шће у го во ри ма Р, В и Л), у ма њем бро ју 
лек се ма, мо гу чу ти и пра ви, не у мек ша ни ч и џ: рýчак (Р, В)/рýч’ак (оКГ), стрúчко (Н), стрúч’ка 
(КГ), уч’éра (К, В, Н)/учéра (Л, Р, Кл), бич’ (К, Ј, Р, Н)/бич (оКГ), зач’úња (КГ) „вру ћи на“, чéрек 
(КГ), ч’емерúка (КГ); ду ванџ’úја (КГ), џ’амбáш (К, Ј, Н, Кл) /џамбáш (оКГ), џа мантáн (КГ)(< 
рум. geamantán < тур. ca ma dan), џукéла (КГ), канџúја (Н, Р)/канџ’úја (оКГ), Маџ áр (Л, В)/Маџ’áр 
(оКГ), Џ’ýркић’ (на ди мак, К), џ’енерáл (КГ; ве ро ват но из рум. generál /чи тај: ђе нерáл/) и др.

4.2. Па ла тал ни оклу зи ви ћ’ и ђ’ има ју, у ства ри, при бли жну или исту гла сов ну вред ност 
афри ка та из за јед нич ког срп ског и хр ват ског је зи ка, ко ји су се вре ме ном раз ви ли у да на шње ћ, 
ђ. Ка ко ка ра шев ско ћ’ и ђ’, та ко и књи жев но ћ и ђ, има ју исто по ре кло (< прасл. *t*, d/<прасл. 
*kt, *gt / < tьj, dьj (јо то ва ње) < *iti /). При ме ри: ћ’ýпа, свћ’а, гáћ’е, нáћ’ве (К, Ј)/нћ’ве (Р), нћ’ве /
наћ ве (оКГ)/, мóћ’и, ноћ’, трéћ’и, пролћ’е, вћ’ем, гóшћ’е, мч’ић’; лáђ’а, лýђ’е, прóђ’ем, Ђ’óка, 
Ђ’ýређ’, дрóжђ’е (К, Ј) „ква сац“, виђ’éн, помéђ’ен, крáђ’а, свáђ’а, мéђ’а, рáђ’а „рад, по сао“, на-
сађ’éн, ођ’ýтро ска, áнђ’ел итд.

4.3. Осам де стих го ди на про шло га ве ка у го во ри ма Кл, Л, В и де ли мич но Р ја вља се код 
мла ђе ге не ра ци је сна жна тен ден ци ја твр ђег, фри ка тив ни јег изговора ћ’ и ђ’, па и ч’ и џ’, слич но 
оном у књи жев ном је зи ку. Тај тренд иза звао је две раз ли ке: јед ну уну тар на ве де них го во ра, из-
ме ђу ста ри је и мла ђе ге не ра ци је, а дру гу из ме ђу на ве де них и оста лих КГ (К, Н, Ј). По сле 1990. 
го ди не, ка да ско ро сви при пад ни ци мла ђе и сред ње ге не ра ци је Ка ра ше ва ка од ла зе у пе чал бу у 
Ср би ју, Хр ват ску и БиХ, сту пив ши у ди рект ни кон такт са го вор ни ци ма срп ског/хр ват ског је зи ка 
са тих про сто ра, про цес узи ма још ве ћи за мах. Та да он за хва та, али у ма њим раз ме ра ма, и го во ре 
К, Н и Ј. Та ко, на при мер, у го во ру мла ђе и сред ње ге не ра ци је из Кл, Л, В и Р, ве ћи на при ме ра на-
ве де них у тач ка ма 4.1. и 4.2. (то ва жи за ве ћи ну дру гих лек се ма ко је са др же ове кон со нан те), чу ће 
се отврд не ли, пра ви афри ка ти ве о ма слич ни или иден тич ни са оним у са вре ме ном књи жев ном и 
стан дард ном срп ском је зи ку. 

5. Кон зер ви са ни ар ха ич ни фо не ти зми у КГ ве о ма су зна чај ни, с јед не стра не за од ре ђи ва ње 
по ре кла Ка ра ше ва ка и њи хо вих го во ра, а с дру ге стра не, зна чај ни су, уоп ште, за исто ри ју срп ског 
/хр ват ског/ је зи ка. Ана ли зом тих ар ха ич них фо не ти за ма, а осла ња ју ћи се и на мор фо ло шке, син-
так сич ке и лек сич ке ка рак те ри сти ке, мо гу ће је до ћи до ин те ре сант них и пер ти нент них за кљу ча-
ка. По ку ша ће мо, у на став ку, ве о ма син те тич ки из не ти не ко ли ко нај ва жни јих за кљу ча ка.

5.1. Зна ча јан број фо нет ских, мор фо син так сич ких и лек сич ких ар ха и за ма пред ста вља ју ве-
о ма со лид не ар гу мен те ко ји по твр ђу ју хи по те зу о то ме да су КГ оста так и кон ти ну ан ти ар ха ич ног 
ју жно сло вен ског го во ра срп ског ти па ко јим су го во ри ли при пад ни ци нај ста ри јег сло вен ског сло ја 
у Ба на ту (~ VII век). Тај срп ски го вор ни тип/ди ја ле кат за хва тао је све до по чет ка ма сов них се о ба 
срп ског на ро да (XIV-XV век) ве о ма ши ро ку те ри то ри ју ко ја се про сти ра ла не где од ју го за пад них 
де ло ва Ср би је и су сед них обла сти Цр не Го ре све до се ве ро и сточ них обла сти ко је су до се за ле до 
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Сла во ни је, Бач ке и Ба на та. Ми гра ци је Ср ба иза зва не на је здом Осман ли ја рас ту ри ле су тај ста ри 
ди ја ле кат ски тип, а до се ља ва њем Ру му на ме сти мич но је би ла пре ки ну та до та да шња ди рект на, 
кон ти ну и ра на ве за из ме ђу Ср ба из ју жног Ба на та са Ср би ма ју жно од Ду на ва. Од тог до ба срп ске 
ен кла ве из ју жног, пла нин ског де ла Ба на та (Ка ра шев ци, Сви ни ча ни, де ли мич но и Ба нат ска Цр-
на Го ра), ко је су аб сор бо ва ле ма ли број до се ље них Ср ба, а ипак из бе гле да бу ду аси ми ли ра не од 
Ру му на, раз ви ја ју се са мо стал но и не за ви сно од сво јих су на род ња ка  ју жно од Ду на ва [в. Ra dan, 
2000: 216-217]. То је оквир од ко јег тре ба по ћи у ис тра жи ва њу КГ.

5.2. Нај ве ће раз ли ке ме ђу КГ ја вља ју се код по лу гла сни ка. На и ме, у го во ри ма Кл, Л, Н и В ь 
је кон зер ви сан, у го во ри ма К и Ј ь > а, а у  Р ь > е. На ме ће се пи та ње ка ко је мо гу ће да на та ко ма лом 
про сто ру има мо то ли ко раз ли чит трет ман овог во ка ла? За до би ја ње од го во ра на ово пи та ње тре ба 
има ти у ви ду ево лу ци ју по лу гла сни ка на ју жно сло вен ском тлу. Пр ве раз ли ке се ја вља ју не где у X 
ве ку из ме ђу ис точ ног (бу гар ског: ъ > ъ, а, е, ê, о, ь, од но сно ь > ъ, а, ô, е, ê /ма ке дон ског: ъ > о, е - у 
књиж. јез., од но сно ъ > о, ъ и ь > е, ь - у ди ја лек ти ма) и за пад ног де ла тог про сто ра (срп ског, хр ват-
ског и сло ве нач ког: ъ, ь > ь, по том, у неким срп. шток. ди јал.: ь > ьа, ье, а

ъ, ьо, е, еа, ео, о). Уста но вље но 
је да се пре лаз по лу гла сни ка у пун во кал од ви јао у не ко ли ко ета па: ь > ьа → аь→ а, и то нај пре у 
крај њем (обич но не ак цен то ва ном) сло гу, по том у не ак цен то ва ним сло го ви ма ко ји му прет хо де. У 
пр вој ета пи је то је дан пре ла зни глас ти па  ьа, аь / ье, еь/. За нас је бит но уста но ви ти ка да и где је ь >а. 
Пре ма до са да шњим на уч ним са зна њи ма, тај се про цес у Ра шкој /Ста рој Ср би ји/, ода кле се прет по-
ста вља да су до шле пр ве из бе гли це у Ба нат по чев од XV ве ка, ја вља тек по чет ком XV ве ка, што нас 
на во ди да за кљу чи мо да је у го во ру/го во ри ма при сти глих  до се ље ни ка у ка ра шев ска на се ља про-
цес ь >а био окон чан или у ве ли кој ме ри за вр шен (ь = аь и а/ еь и е). Ло гич но раз ми шља ње на во ди 
нас да ље да за кљу чи мо да су Ка ра ше во, као и Рав ник у ма њој ме ри, ко ји су у про стор ном сми слу 
пру жа ли мо гућ ност ши ре ња на се ље ап сорп ци јом ве ћег бро ја до се ље ни ка, при ми ли то ком XV ве ка 
(а мо жда и на кон то га) зна ча јан број из бе гли ца у чи јим је го во ри ма по лу гла сник био већ за ме њен 
са а, од но сно са е у Рав ни ку. Су де ћи по дру гим ка рак те ри сти ка ма КГ, број до се ље ни ка нај ве ро ват-
ни је ни је пре ма шио број ста ро се де ла ца, али се ре флекс а, од но сно е, на мет нуо у К и Р, што и ни је 
мо ра ло би ти те шко ако има мо у ви ду исто смер ну тен ден ци ју на срп ском и хр ват ском што кав ском 
је зич ком аре а лу. У оста лим ка ра шев ским се ли ма, чи ји ге о граф ски по ло жај ни је по го до вао при хва-
та њу зна чај ни јег бро ја до се ље ни ка, са чу ван  је, у су шти ни, ста ри по лу гла сник до да на шњих да на. 
Из ове кон ста та ци је про из и ла зи дру ги за кљу чак, на и ме, да су да на шњи Ка ра шев ци, јед ним сво јим 
зна чај ним де лом по том ци пр вог сло вен ског сло ја ко ји се на ста нио у Ба на ту (VI-VII век), а дру гим 
де лом, по том ци срп ских до се ље ни ка при сти глих у ба нат ске кра је ве још у XV ве ку. 

5.3. Ка истом за кључ ку до во де нас ре зул та ти ана ли зе сло го твор них и , као и ка ра шев-
ских афри ка та (ч’, џ’, ћ’ и ђ’). На и ме, тре ба ис та ћи да су ре флек си ка ра шев ског во кал ног раз-
ли чи ти од ре флек са истог во ка ла на при зрен ско-ти моч ком под руч ју, а раз ли ка је у то ме што се у 
КГ раз ви ја во кал сла би јег или ја чег ин тен зи те та ис пред  /ь, ь, ьл/ [Pe tro vi ci, 1935: 84-89; Ra dan, 
2000: 99-108], а у го во ри ма при зрен ско-ти моч ке обла сти, из у зев ти моч ких го во ра, иза сло гов но га 
  / ь, ль, лу, ли/ [Белић, 1999: 112-129]. То је до каз да су КГ од јед ног мо мен та (крај XIV или по че-
так XV ве ка), то јест од рас па да  пред ми гра ци о ног ди ја ле кат ског ти па ко ји је за хва тао про стра ну 
ис точ ну срп ску је зич ку те ри то ри ју од Сла во ни је, Бач ке и Ба на та на сде ве ру до Цр не Го ре и Ста ре 
Ср би је на ју гу, има ли свој, за се бан раз вој ни пут од при зрен ско-ти моч ких го во ра, то јест да Ка ра-
шев ци ни су ис кљу чи во по том ци до се ље ни ка ко ји су се у Ба нат до се ли ли по чев од XIV-XV ве ка, 
већ да су они у Ба на ту од до ла ска Ју жних Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во. Из у зет но пе ри фе риј-
ски рас по ред умек ша них, па ла та ли зо ва них фо не ма ч’, џ’, ћ’ и ђ’  на при мер, те чу ва ње во кал ног 
ива ри јан те  (Мр ко вић ки го вор, при зрен ско-ти моч ки го во ри, ба нат ски го во ри7), пред ста вља ју 
остат ке из тог иш че злог пред ми гра ци о ног ди ја ле кат ског ти па, а исто вре ме но и до каз о ме ша њу 
ста ро се де лач ког го во ра са го во ри ма до се ље ни ка. 

7  Ре лик ти тог пред ми гра ци о ног ис точ ног ди ја ле кат ског ти па са чу ва ни су, у ма њем бро ју, и у срп ским ба нат ским го-
во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ти па (нпр., умек ша ни из го вор афри ка та, не ки об ли ци јат-а и др.)[в. BGŠVD, 1: 
307-316].  
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SUR LES DIFFERENCES PHONOLOGIQUES DES PATOIS DE CARASOVA

Résumé

Au cours des dernières décennies, les recherches dialectologiques slaves ont invalidé l’opinion courante 
relative à l’unité du « patois » utilisé par les habitants de Carasova. Dans cette étude, nous présentons synthéti-
quement les différences phonologiques qui caractérisent les patois parlés dans les sept localités de Carasova. Les 
différences concernent non seulement la semi-voyelle /ь/etlestatutdelavoyelleo,maisaussiletraitementdes
voyellesl()etr ().Noustraitonségalementdustatutdesfricatives(ć’, đ’, ć’, dž)etdestendancesàlespronon-
cer,tendancesquisontentraind’engendrerdenouvellesdistinctionsentrelespatoisdeCarasova.Comptetenudes
caractéristiquesphonologiquessemblablesauxdialectesserbes,laconclusionnouspermettraaussibiend’identi-
fierlescausesquiontdéterminélaparutiondecesdifférencesquedesoulignerl’importancedestraitsdistinctifs,
toutcelaafind’établirl’originedehabitantsdeCrasoveetdeleurspatois.
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зорКа Кашић – Маја иВаноВић

СтАбилНОСт/НеСтАбилНОСт тРАЈАњА ГлАСОВА у 
ПРОМеНи теМПА ГОВОРА1

У овом ра ду се из но се ре зул та ти ис тра жи ва ња ре ла тив ног тра ја ња гла со ва, као и ре зул та ти ва ри ја бил но сти 
тра ја ња гла со ва при ли ком про ме не тем па го во ра иза зва ног емо тив ним ста њем го вор ни ка. Ис тра жи ва ње је 
из вр ше но на де лу кор пу са ГЕ ЕС. Ана ли зи ра ни су гла со ви у 20 изо ло ва них ре чи. Сва ка реч је сег мен ти ра на 
на по је ди нач не гла со ве у пет ти по ва го вор не екс пре си је (не у трал но, љут ња, ра дост, страх, ту га) код шест 
го вор ни ка. Сег мен та ци ја је ре а ли зо ва на софт вер ским па ке том PRA AT, a ста ти стич ка ана ли за из вр ше на је 
софт вер ским па ке том SPSS. Ана ли за тра ја ња гла со ва у не у трал ном из ра зу по ка за ла је да је у ис тра жи ва ном 
кор пу су по ре дак гла со ва пре ма ре ла тив ном тра ја њу од „нај ду жих“ до „нај кра ћих“ сле де ћи: ак цен то ва ни 
во ка ли ду ги, афри ка ти, фри ка ти ви, ак цен то ва ни во ка ли крат ки, пло зи ви, на за ли, не ак цен то ва ни во ка ли, 
орал ни со нан ти. Ана ли за  је по ка за ла да је при ли ком про ме не тем па нај ста бил ни је тра ја ње орал них со на-
на та, док је нај не ста бил ни је тра ја ње ду гих ак цен то ва них во ка ла. По ка за ло се да су ре ла тив на ду жи на тра-
ја ња и ста бил ност ме ђу соб но усло вље ни та ко што су гла со ви нај кра ћег тра ја ња нај ста бил ни ји, а гла со ви 
нај ду жег тра ја ња нај не ста бил ни ји.

Кључ не ре чи: гла со ви, тра ја ње, тем по го во ра, ва ри ра ње тра ја ња, го вор на екс пре си ја емо ци ја 

1.  уВОД 

1.1. трајање гласова

Тра ја ње је ре ла тив на ду жи на вре ме на у то ку ко га го вор ни ор га ни оста ју у по ло жа ју по треб-
ном за ар ти ку ла ци ју од ре ђе но га гла са (Си ме он II, 1969: 624). Сва ки глас мо ра тра ја ти од ре ђе но 
вре ме да би мо гао би ти пер ци пи ран ка ко би се оства ри ла ње го ва раз ли ков на функ ци ја. Тра ја ње 
гла са за ви си од ни за фак то ра: од вр сте и ар ти ку ла ци о ног ти па, од ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка 
го вор ни ка (та ко на при мер, код ин ди ви ду ал но спо рог го вор ни ка ак цен то ван кра так во кал мо же 
објек тив но има ти исто тра ја ље као ак цен то ван дуг во кал код ин ди ви ду ал но бр зог го вор ни ка), од 
ко му ни ка тив не си ту а ци је, од функ ци је гла са у ве ћим сег мен ти ма го во ра, од фо нет ске по зи ци је, 
од про зо диј ске ор га ни зо ва но сти го во ра и слич но.  С об зи ром на низ фак то ра ко ји ути чу на тра ја-
ње гла са, не мо же се го во ри ти о ег зак тим ме ра ма  ап со лут ног тра ја ња ни за је дан глас, за то се о 
овом гла сов ном па ра ме тру за кљу чу је на осно ву про сеч них вред но сти и го во ри се о ре ла тив ном 
тра ја њу. Та ко у ли те ра ту ри по сто је по да ци да глас у не ак цен то ва ном сло гу у про се ку тра је из ме-
ђу 8 и 10 сто тих де ло ва се кун де. Гла со ви у ак цен то ва ним сло го ви ма тра ју ду же, а то про ду же но 
тра ја ње за ви си од ти па ак цен та и од на чи на ре а ли за ци је сло гов ног ак цен та у раз ли чи тим ар ти ку-
ла ци о ним ба за ма.

До њу гра ни цу тра ја ња гла са у го во ру усло вља ва ју чо ве ко ве пер цеп тив не мо гућ но сти, од-
но сно не мо гућ но сти. Уко ли ко је тра ја ње не ко га гла са ма ње од два сто та де ла се кун де, чо век га не 
мо же пер ци пи ра ти. Гор ња гра ни ца тра ја ња гла со ва ни је утвр ђе на ег закт но, али у сва ком слу ча ју 
по сто ји као гра ни ца из об ли че ња. На и ме, пре ко мер но тра ја ње мо же по ре ме ти ти аку стич ку струк-
ту ру гла со ва па они мо гу по ста ти не пре по зна тљи ви.

1  Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру ОИ 178002, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.



Зорка Кашић – Маја Ивановић

426

1.2. темпо говора

Тем по је зна чај но пр о зо диј ско обе леж је го во ра, ко је чи ни бр зи на или спо рост то ка го во ра 
у вре ме ну, од но сно убр за ва ње или успо ра ва ње у то ку го вор ног пр о це са. Убр за ва ње или успо ра-
ва ње ре а ли зу је се ва ри ра њем тра ја ња сег ме на та, као и ва ри ра њем тра ја ња ди сај них па у за из ме ђу 
ре а ли за ци је го вор них сег ме на та. 

Ово пр о зо диј ско обе леж је се мо же раз ма тра ти са ста но ви шта ин ди ви ду ал них осо би на го-
вор ни ка и са ста но ви шта ко му ни ка тив не си ту а ци је. Са оба ста но ви шта мо же се услов но го во ри ти 
о бр зом, уме ре ном и спо ром тем пу го во ра. 

 Са ин ди ви ду ал ног ста но ви шта тем по је јед на од лич них го вор них осо би на сва ког по је дин ца, 
ко ја од ра жа ва ње гов тем пе ра мент или ауто ма ти зо ва не на ви ке. Гра ни ца до ко је се мо же убр за ва ти 
го вор ни ток је гра ни ца ра зу мљи во сти. Уко ли ко са го вор ник мо же да пра ти и раз у ме го вор ни ка, он да 
ин ди ви ду ал но брз тем по не оме та ко му ни ка ци ју. Ме ђу тим, ка да се го вор убр за ва то ли ко да по ста је 
не ра зу мљив, он при па да сфе ри па то ло ги је го во ра. Гра ни ца успо ре ног тем па је гра ни ца из об ли че ња 
при род ног го во ра. У пре спо ром тем пу из об ли ча ва ју се го вор ни сег мен ти до не пре по зна тљи во сти. 
По не кад је па то ло шки успо рен и онај тем по у ко ме су сви сег мен ти ко рект но арти ку ли са ни, али је 
го вор то ли ко спор да са го вор ни ку од вра ћа па жњу од по ру ке и оне мо гу ћа ва успе шну ко му ни ка ци ју. 
Уоби ча јен тем по го во ра, са ин ди ви дул ним ва ри ја ци ја ма, на ла зи се из ме ђу две по ме ну те крај но сти. 

Са ста но ви шта ко му ни ка тив не си ту а ци је тем по је је зич ко из ра жај но сред ство. Сва ки го вор-
ник при ла го ђа ва тем по по тре ба ма да те си ту а ци је, во де ћи ра чу на о са го вор ни ку (са го вор ни ци ма) 
и о по ру ци, од но сно о де ло ви ма по ру ке. Го вор ни ци у сва кој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји ва ри ра ју 
тра ја ње на тај на чин што нео п ход не ре дун дант не де ло ве по ру ке го во ре бр же, а успо ра ва ју де ло ве 
у ко ји ма са оп шта ва ју но ве ин фор ма ци је. На ве де ним и слич ним ва ри ра њем го вор ни ци скре ћу па-
жњу на но ву ин фор ма ци ју, с јед не стра не, и одр жа ва ју буд ном са го вор ни ко ву па жњу, с дру ге стра-
не. Да кле, ва ри ја ци је тра ја ња су пр о цес у сва кој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји. Нео п ход не су због 
те ме о ко јој се ко му ни ци ра, или због при ла го ђа ва ња са го вор ни ку. Тем по се,  по пра ви лу, успо ра ва 
ка да се го вор ник обра ћа де те ту, ка да се обра ћа осо би ко јој је је зик на ко ме се ко му ни ци ра стра ни, 
ка да се обра ћа осо би ко ју обра зу је и слич но. У ко рект ној флу ент ној орга ни зо ва но сти го во ра тем-
по има бит ну уло гу, јер пре те ра но брз, пре те ра но спор, или стал но ујед на чен (мо но тон) го вор без 
ика квих ва ри ја ци ја оме та са го вор ни ко ву пер цеп ци ју по ру ке (Ка шић, 2000: 115).

Тем по и у спон та ном го во ру и у гла сном чи та њу ула зи у са став ре че нич не ин то на ци је и 
је дан је од по ка за те ља сти ла из го во ра (Си ме он: II, 1969: 601). Ис тра жи ва ње пр о ме не тем па уну-
тар ре че ни це у гла сном чи та њу код из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка по ка за ло је да се уоча ва 
по ве за ност убр за ног тем па и уз ла зне ме ло диј ске ли ни је, од но сно по ве за ност успо ре ног тем па и 
си ла зне ли ни је. Тем по ва ри ра ка да су фра зе не јед на ке ду жи не на тај на чин што се ду жи де ло ви 
из ме ђу две ди сај не па у зе чи та ју бр жим тем пом, а успо ра ва ју се кра ће фра зе. Уоче но је и да се 
успо ра ва ју сег мен ти, ко ји с тач ке гле ди шта оно га ко ји чи та, но се ва жне ин фор ма ци је док ма ње 
зна чај не ин фор ма ци је по вла че убр за ва ње тем па. Та ко ђе је уоче но да на бра ја ње, при ли ком чи та-
ња, до во ди до из ве сног успо ра ва ња (Јо ка но вић-Ми хај лов, 1996: 139).

По ред већ на ве де не уло ге тем па у орга ни зо ва но сти го вор ног из ра за, мо гу ће је у го во ру 
убр за ва ти и успо ра ва ти сег мен те (гла со ве, сло го ве, из го вор не ре чи и фо нет ске фра зе) ка ко би се 
са оп ште ној по ру ци до да ли но ви еле мен ти зна че ња, а ти еле мен ти зна че ња мо гу оба ве шта ва ти 
са го вор ни ка и о го вор ни ко вим ста во ви ма пре ма по ру ци. Та ко фра за из го во ре на ве ли ком бр зи ном 
мо же по ру ци до да ти зна че ње хит но сти, а фра за из го во ре на спо ро мо же од ра жа ва ти ко ле ба ње 
го вор ни ка у од но су на по ру ку ко ју са оп шта ва. Брз и од се чан тем по мо же из ра жа ва ти нер во зу, а 
успо рен ве ћу лич ну ан га жо ва ност и слич но (Кри стал, 1996:169).  

Ка да је ва ри ра ње тра ја ња усло вље но раз ло зи ма ван лин гви стич ке при ро де (ин ди ви ду ал ни 
тем пе ра мент, здрав стве но ста ње, емо ци је и слич но), тем по је сред ство ко је пру жа до дат не ин-
фор ма ци је о го вор ни ку. Та ко спе ци фич но успо ра ва ње или убр за ва ње тем па мо же сиг на ли зи ра ти: 
умор, бо лест, ту гу, ра дост, љут њу, страх...
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2.  иСтРАЖиВАње 

По што у го во ру ап со лут но тра ја ње гла са за ви си од тем па го во ре ња, у овом ис тра жи ва њу 
ана ли зи ра ни су ти по ви ва ри ја бил но сти (ста бил ност и не ста бил ност) тра ја ња гла со ва у про ме ни 
тем па ко је је иза зва но го вор ном екс пре си јом при мар них емо ци ја. 

На ша до са да шња ис тра жи ва ња уло ге ва ри ра ња тра ја ња у го вор ној екс пре си ји емо ци ја код 
из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка вр ше на су на кор пу су кон ти ну и ра ног го во ра (дис курс у ко ме 
је би ло 79 ре чи, чи је је  тра ја ње око 35 се кун ди ка да се из го ва ра не у трал ним, од но сно емо тив но 
не ан га жо ва ним го во ром); ана ли зи ра не су ва ри ја ци је тра ја ња ду жих го вор них сег ме на та из ме ђу 
ди сај них па у за, а ана ли зи ра на је и ва ри ја бил ност тра ја ња па у за у екс пре си ји при мар них емо ци ја 
у од но су на не у трал но го во ре ње (Јо ви чић, Ка шић, 2004; Ка шић, Јо ви чић, 2005). Ана ли зи ра но је 
и тра ја ње по је ди нач них ре чи-ис ка за, као је дин стве них сти му лу са, без по себ не ана ли зе уло ге тра-
ја ња гла со ва и па у за (Ива но вић, Ка шић, 2011). 

Ово ис тра жи ва ње на сла ња се на прет ход ну ана ли зу про бле ма сег мен та ци је гла со ва (Ка шић 
и са рад ни ци, 2004) и ана ли зу ва ри јант но сти тра ја ња гла со ва у ре чи (Ка шић и са рад ни ци, 1987), 
као и на ана ли зу тра ја ња гла со ва у го вор ној екс пре си ји при мар них емо ци ја (Ива но вић, 2008). 

Основ ни циљ овог ра да је ана ли за ва ри ја бил но сти тра ја ња гла со ва из раз ли чи тих кла си-
фи ка ци о них гру па при ли ком про ме не тем па го во ра у раз ли чи тим ти по ви ма го вор не екс пре си је 
(не у трал но, љут ња, ра дост, страх, ту га) са ста но ви шта ста бил но сти (не ста бил но сти), са раз два-
ја њем ана ли зе тра ја ња ак цен то ва них ду гих и ак цен то ва них крат ких во ка ла, ко ја ни је ра ђе на у 
прет ход ном ис тра жи ва њу. 

Је дан од ци ље ва је био и ана ли за тен ден ци је про сеч ног тра ја ња гла со ва из раз ли чи тих кла-
си фи ка ци о них гру па у окви ру гла сов ног си сте ма у срп ској ар ти ку ла ци о ној ба зи. Цен трал ни циљ 
је био ана ли за уло ге ре ла тив но „крат ког“ и ре ла тив но „ду гог“ тра ја ња гла со ва у оп се гу ва ри ја ци ја 
при ли ком про ме не тем па го во ра.

2.1. Методологија истраживања 

Ис тра жи ва ње тра ја ња и ста бил но сти (не ста бил но сти) тра ја ња гла со ва у про ме ни тем па 
го во ра, чи ји се ре зул та ти из но се у овом ра ду, из вр ше но је на већ фор ми ра ној го вор ној ба зи емо-
тив них ис ка за Кор пус го вор не екс пре си је емо ци ја и ста во ва у срп ском је зи ку – ГЕ ЕС (Јо ви чић и 
са рад ни ци, 2004). Изо ло ва не, се ман тич ки не у трал не ре чи, на ко ји ма је из вр ше на ана ли за овог 
па ра ме тра су: Мир ко, жур ка, стан дард, пи ја ца, па да ви не, де мон стра ци је, по не де љак, го ди на, 
Пе тар, пред ста ва, др во, ки ша, Ми лан, ком пју те ри, згра де, ино стран ство, клин ци, Мир ја на, мо-
ре, ре зул та ти. На ве де не ре чи-ис ка зе је шест го вор ни ка из го ва ра ло на пет на чи на: у не у трал ној 
екс пре си ји и у екс пре си ји при мар них емо ци ја (љут ња, ра дост, страх,ту га). Раз ли чи те ти по ве го-
вор не екс пре си је из го ва ра ле су три глу ми це и три глум ца. Си му ли ра на екс пре си ја ева лу и ра на је 
пре ко од го во ра не тре ни ра них слу ша ла ца. У кор пус су ушле са мо про дук ци је ко је су пре по зна те 
као не у тра лан из го вор и као екс пре си ја љут ње, ра до сти, стра ха и ту ге. 

Тра ја ње је ана ли зи ра но на сег мен ти ра ним по је ди нач ним гла со ви ма. Сег мен та ци јом је об у-
хва ћен из го вор сва ке ре чи у не у трал ном из го во ру и у екс пре си ји при мар них емо ци ја код шест го-
вор ни ка (сег мен ти ра но је 3.930 гла со ва у окви ру 600 ре чи). При ли ком ана ли зе ре ла тив ног  тра ја-
ња гла со ва  у ис пи ти ва ном кор пу су раз ма тра но је тра ја ње ти по ва гла со ва не за ви сно од по зи ци је. 
Сег мен та ци ја, као и од го ва ра ју ћа ме ре ња тра ја ња, ре а ли зо ва ни су софт вер ским па ке том PRA AT 
за аку стич ку ана ли зу го во ра, ко ји пру жа мо гућ но сти ме ре ња ве ли ког бро ја аку стич ких обе леж ја. 
Сег мен та ци ја је вр ше на та ко што су у окви ру го вор них сти му лу са по ста вља не на спек тро гра му 
гра ни це ме ђу гла со ви ма, а за тим су ауди тив но про ве ра ва ни ефек ти сег мен та ци је. Да би се из бе гле 
ауди тив не илу зи је, про ве ра ван је по је ди на ча ни глас, а по себ но су про ве ра ва ни де ло ви го вор ног 
сти му лу са пре по чет не гра ни це и де ло ви сти му лу са по сле крај ње гра ни це. Као гра ни це тра ја ња 
јед но га гла са и по чет ка тра ја ња дру го га узи ма не су тач ке ја сног кра ја аку стич ке струк ту ре јед но-
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га гла са и по чет ка аку стич ке струк ту ре дру го га гла са. „Ја сност“ гра ни ца ме ђу гла со ви ма за ви си 
од ком би на ци је ти по ва гла со ва, од но сно од ком би на ци је во кал ских фор ма на та и кон со нант ских 
кон цен тра та шу ма, као и од ком би на ци ја гла со ва са си мул та ном тон ском и шум ном струк ту ром. 
По бле ми сег мен та ци је гла со ва у при род ном кон ти ну и ра ном го во ру из ло же ни су у прет ход ном 
ра ду на ко ји се на сла ња ово ис тра жи ва ње (Ка шић и са рад ни ци, 2004).

Ва ри ја ци је тра ја ња гла со ва у не у трал ном из го во ру и у екс пре си ји при мар них емо ци ја ана-
ли зи ра не су пре ма кла си фи ка ци о ним гру па ма гла со ва јер се по шло од прет по став ке да се гла со-
ви уну тар исте кла се, ина че срод ни по ар ти ку ла ци о но-аку стич ким ка рак те ри сти ка ма, по на ша ју 
слич но у свим ти по ви ма из го во ра, од но сно, по шло се од прет по став ке да сви гла со ви из исте 
кла си фи ка ци о не гру пе има ју слич ну тен ден ци ју тра ја ња и ва ри ја ци ја тра ја ња код свих пред став-
ни ка гру пе. 

У ана ли зи су раз дво је ни ак цен то ва ни ду ги, ак цен то ва ни крат ки и не ак цен то ва ни во ка ли 
због аку стич ких обе леж ја у оп штем ре а ли зо ва њу сло гов ног ак цен та и због при ро де срп ског ак-
це нат ског си сте ма, као и због чи ње ни це да су сви го вор ни ци у овом ис тра жи ва њу има ли из ди фе-
рен ци ран че тво ро ак це нат ски си стем. С об зи ром на то да је јед на од од ли ка ар ти ку ла ци о не ба зе 
срп ског је зи ка да по ред во ка ла у је згру сло га мо же би ти и со нант р ка да се на ђе у ин тер кон со-
нант ској по зи ци ји, ње го ве ва ри ја ци је ана ли зи ра не су ме ђу во ка ли ма. Оправ да ње за ова кво рас-
по ре ђи ва ње је по сто ја ње не у трал ног во кал ског сег мен та /ə/ у из го во ру гла са р у свим по зи ци ја ма 
у ко ји ма је он сло го тво ран (Ка шић, 1998: 105).

Уну тар гру пе со на на та, по себ но су об ра ђе ни на за ли као њи хо ва под гру па, с об зи ром на чи-
ње ни цу да се при ар ти ку ла ци ји на за ла у орал ној ду пљи пот пу но пре ки да ток фо на ци о не стру је 
(слич ност са пло зи ви ма), док се спу шта њем ме ког неп ца про пу шта је дан део фо на ци о не стру је из 
фа ринк са у но сну ду пљу. Ове спе ци фич но сти у ар ти ку ла ци ји на за ла у од но су на орал не (пра ве) 
со нан те сма тра не су раз ло гом за из два ја ње ових гла со ва у по себ ну под гру пу па су оче ки ва не и 
из ве сне спе ци фич но сти код на за ла у тра ја њу и ва ри ја ци ја ма тра ја ња. Гла со ви чи ји су па ра ме три 
ана ли зи ра ни у овом ис тра жи ва њу су: во ка ли (ак цен то ва ни ду ги, ак цен то ва ни крат ки и не ак цен-
то ва ни крат ки, у већ фор ми ра ној ба зи ни је би ло не ак цен то ва них ду гих во ка ла): и, е, а, о, у, во кал-
но р; орал ни (пра ви) со нан ти: ј, в, р, л, љ; на за ли: м, н; пло зи ви: п, т, д, к, г; фри ка ти ви, ш, ж, с, 
з; афри кат ц. На ода бир гла со ва ути ца ла је чи ње ни ца да је ана ли за вр ше на на ра ни је сни мље ној 
го вор ној ба зи (усло ве сни ма ња и ка рак те ри сти ке го вор ни ка ни је би ло мо гу ће по но ви ти), па је то 
до ве ло до од ре ђе них не до ста та ка ис тра жи ва ња, као што је не по сто ја ње ду гих не ак цен то ва них 
сло го ва, а на ро чи то не по сто ја ње звуч них афри ка та, што је сва ка ко ути ца ло на по ка за тељ тра ја ња 
афри ка та у ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња. Иако је по зна то да бе звуч ни кон со нан ти тра ју „ду же“ 
од звуч них, од лу чи ли смо се да тра ја ње афри ка та ипак из не се мо на осно ву ме ре ња 90 пу та из-
го во ре ног афри ка та ц, а да тај ре зул тат ана ли зи ра мо као тен ден ци ју са све шћу да би по сто ја ње 
звуч ног афри ка та у кор пу су „скра ти ло“ про сеч ну вред ност тра ја ња за афри ка те.

Табела 1 - Узорак изговорених, сегментираних и анализираних гласова
акцентовани вокали дуги 240
акцентовани вокали кратки 360
неакцентовани вокали 1080
орални сонанти 720
назали 270
плозиви 900
фрикативи 270
африкати 90
УКУПНО 3930
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Ре зул та ти до ко јих се до шло у овом ра ду ста ти стич ки су об ра ђе ни. За ту свр ху ко ри шћен је 
софт вер ски па кет SPSS. Ста ти стич ка ана ли за под ра зу ме ва ла је до би ја ње про сеч них вред но сти и 
ва ри ја ци о них по ља ме ре ног па ра ме тра, за све го вор ни ке и све из го во ре не гла со ве, у не у трал ном 
из го во ру и у го вор ној екс пре си ји љут ње, ра до сти, стра ха и ту ге.

 3.  РезултАти и ДиСкуСиЈА 
Ана ли зом је утвр ђе но да кла си фи ка ци о на гру па гла со ва има ста ти стич ки зна ча јан ефе кат 

на про сеч но тра ја ње гла со ва и на про сеч но тра ја ње при ли ком про ме не тем па у раз ли чи тим ти по-
ви ма го вор не екс пре си је. То зна чи да је про сеч но тра ја ње сва ког гла са у раз ли чи тим ва ри јан та ма 
го вор не екс пре си је усло вље но, од но сно од ре ђе но, ње го вим ар ти ку ла ци о ним и аку стич ким ка рак-
те ри сти ка ма на осно ву ко јих је свр стан у од ре ђе ну кла си фи ка ци о ну гру пу.

У Та бе ли 2 при ка за но је ви ше ти по ва  ва ри ја ци ја про сеч ног тра ја ња гла со ва. Је дан тип 
пред ста вља ранг про сеч ног од сту па ња од сред ње вред но сти кла си фи ка ци о них гру па гла со ва у 
пет ти по ва го вор не екс пре си је на осно ву ко га се мо же за кљу чи ва ти о ста бил но сти и не ста бил но-
сти тра ја ња гла со ва у про ме ни тем па го во ра. Дру ги тип ва ри ја ци ја пред ста вља ранг про сеч ног 
тра ја ња гла со ва у си сте му у окви ру по је ди нач них ти по ва го вор не екс пре си је на осно ву ко га се 
мо же за кљу чи ва ти о оп се гу ва ри ја ци ја ко је ка рак те ри шу екс пре си ју при мар них емо ци ја у од но-
су на емо тив но не ан га жо ван го вор. А про сеч не вред но сти тра ја ња гла со ва у ко ло ни не у трал но 
мо гле би пред ста вља ти услов ни по ка за тељ ре ла тив ног тра ја ња гла со ва у ар ти ку ла ци о ној ба зи 
из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка бли ских стан дар ду.

Табела 2  Трајање и варијације  просечног трајања гласова у секундама
Ранг 
просечног 
одступања 
од средње 
вредности

Ранг просечног  трајања различитих врста гласова у пет типова говорне експресије

НЕУТРАЛНО ЉУТЊА РАДОСТ СТРАХ ТУГА

акц.вок.дуги  
0.068

африкати           
0,174

акц.вок.дуги  
0.180

акц.вок.дуги  
0.234

акц.вок.дуги  
0.207

акц.вок.дуги     
0.237

африкати      
0.043

акц.вок. дуги    
0.169

африкати      
0,162

африкати      
0,180

африкати      
0,163

африкати           
0,205

акц.вок.кр.    
0.031

фрикативи         
0,115

фрикативи    
0,122

фрикативи    
0,128

фрикативи    
0,117

фрикативи         
0,140

фрикативи    
0.025

акц. вок.кр.       
0.103

акц.вок.кр.    
0.118

акц.вок.кр.    
0.134

акц.вок.кр.    
0.134

акц. вок.кр.       
0.132

плозиви        
0,025

плозиви             
0,099

плозиви        
0,101

плозиви        
0,113

плозиви        
0,097

плозиви             
0,122

неакц.вокали   
0,022

назали                  
0,081

назали                  
0,081

назали                  
0,101

назали                  
0,086

назали                
0,098

назали                  
0,020

неакц.вокали     
0,074

неакц.вокали   
0,074

неакц.вокали   
0,096

неакц.вокали   
0,083

неакц.вокали    
0,089

ор.сонанти   
0,012

ор.сонанти        
0,065

ор.сонанти   
0,068

ор.сонанти   
0,076

ор.сонанти   
0,068

ор.сонанти          
0,077

Опсег   
варијација

0,109 0.112 0.158 0.139 0,160
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3.1. Ранг просечног одступања гласова од средње вредности трајања

Пр ва вер ти кал на ко ло на у Та бе ли 2 по ка зу је  ранг про сеч ног од сту па ња од сред ње вред но-
сти ана ли зи ра них гру па гла со ва у пет ти по ва го вор не екс пре си је код шест го вор ни ка.

Нај ве ћа од сту па ња од сред ње вред но сти, од но сно нај ве ћи оп сег ва ри ја ци ја тра ја ња у ис-
пи ти ва ном кор пу су утвр ђен је за ак цен то ва не ду ге во ка ле (0.068). При ли ком ва ри ја ци ја тем па, 
го вор ни ци у на шем узор ку су ко ри сти ли из ра жај ност ду гог ак цен то ва ног сло га, од но сно ње го-
вог нај со нор ни јег де ла, за про ду жа ва ње у од но су на не у трал но у раз ли читм ти по ви ма го вор не 
екс пре си је емо ци ја. Ово је на од ре ђен на чин и оче ки ва но због ауто ма ти зо ва них ар ти ку ла ци о них 
на ви ка из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка да ва ри ра ју че ти ри ти па тра ја ња сва ког во ка ла (ак-
цен то ван дуг, ак цен то ван кра так, не ак цен то ван дуг и не ак цен то ван кра так). По што је тра ја ње 
ди стинк тив на ка рак те ри сти ка у про дук ци ји во ка ла, би ло је и оче ки ва но да ће нај ве ће ва ри ја ци је 
би ти код ду гих ак цен то ва них во ка ла.

Та ко ђе је би ло оче ки ва но и да ће афри кат, као глас у чи јој се ар ти ку ла ци ји сук це сив но 
оства ру је оклу зи ја и те снац (од сту па ње од сред ње вред но сти 0.043), тра ја ти ду же и да ће ва ри ја-
ци је ово га гла са би ти ве ће. За раз ли ку од ак цен то ва них ду гих во ка ла ко ји су про ду жа ва ни у свим 
ти по ви ма го вор не екс пре си је емо ци ја, афри ка ти су скра ћи ва ни у љут њи и стра ху, а про ду жа ва ни 
у ра до сти и ту зи. 

Не што су ма њег оп се га ва ри ја ци ја тра ја ња ак цен то ва ни крат ки во ка ли (0.031), ме ђу тим и 
у њи хо вој ва ри ја бил но сти се за др жа ва ди стинк тив ност тра ја ња у од но су на ак цен то ва не ду ге и 
на не ак цен то ва не крат ке во ка ле. У од но су на не у трал ну го вор ну екс пре си ју, ак цен то ва ни крат ки 
во ка ли су про ду жа ва ни у свим емо тив ним из ра зи ма.

Кван ти та тив ни ранг од сту па ња је исти за фри ка ти ве и пло зи ве (0,025). Ме ђу тим, фри ка-
ти ви су про ду жа ва ни у од но су на не у трал но, а пло зи ви су у стра ху скра ћи ва ни, а у оста ле три 
екс пре си је су про ду жа ва ни, што зна чи да је њи хо во про ду жа ва ње „кра ће“ од про ду жа ва ња фри-
ка ти ва.

Ста бил ност тен ден ци је тра ја ња, од но сно ма ли оп сег ва ри ја ци ја уста но вљен је за не ак цен-
то ва не крат ке во ка ле (0,022). И не ак цен то ва ни крат ки во ка ли за др жа ли су исти тип тен ден ци је 
као и дру га два ти па во ка ла (ак цен то ва ни ду ги и ак цен то ва ни крат ки) - тра ја ње је ди стинк тив но 
(про ду жа ва се или оста је исто, као у љут њи), а у од но су на не у трал но се не скра ћу ју. 

На за ли (про сеч но од сту па ње од сред ње вред но сти 0,020), ка да је у пи та њу ва ри ја бил ност 
тра ја ња у про ме ни тем па, по ка зу ју слич ну тен ден ци ју као и не ак цен то ва ни во ка ли, тра ја ње им се 
про ду жа ва или оста је исто (љут ња) као и у емо тив но не ан га жо ва ној екс пре си ји. 

Нај ста бил ни јег тра ја ња, с нај ма њим оп се гом ва ри ја ци ја, су орал ни со нан ти (про сеч но од-
сту па ње од сред ње вред но сти 0.012), они су нај кра ћег ре ла тив ног тра ја ња и нај ма њег оп се га ва-
ри ја ци ја. Њи хо во про сеч но тра ја ње кре ће се од 65 до 77 ми ли се кун ди у свих пет ти по ва го вор не 
екс пре си је. Као и во ка ли, има ју тен ден ци ју про ду жа ва ња при ли ком про ме не тем па го во ра.

На осно ву ска ле про сеч ног од сту па ња од сред ње вред но сти тра ја ња кла си фи ка ци о них гру-
па гла со ва у про ме ни тем па го во ра, уоча ва се тен ден ци ја пре ма ко јој гла со ви ду жег ре ла тив ног 
тра ја ња има ју ве ћи оп сег ва ри ја ци ја, а гла со ви кра ћег ре ла тив ног тра ја ња по ка зу ју тен ден ци ју 
ма њег оп се га ва ри ја ци ја.

3.2. тенденција просечног трајања гласова у гласовном систему српског језика

Вер ти кал не ко ло не ран га про сеч ног тра ја ња раз ли чи тих вр ста гла со ва у пет ти по ва го вор-
не екс пре си је у Та бе ли 2 мо гле би услов но пред ста вља ти тен ден ци ју про сеч ног тра ја ња кла си-
фи ка ци о них гру па гла со ва код из вор них го вор ни ка срп ског је зи ка. На по ме на услов но је ну жна 
због ве ли ке ва ри ја бил но сти овог па ра ме тра на ин ди ви ду ал ном пла ну и на пла ну ко му ни ка тив не 
си ту а ци је. Да кле, ува жа ва ју ћи услов ност тен ден ци је, мо гло би се за кљу чи ти да је у емо тив но 
не ан га жо ва ном го во ру (ко ји је у спон та ним си ту а ци ја ма пра ва рет кост!) по ре дак тра ја ња гла со ва 
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од „нај ду жих“ до „нај кра ћих“ сле де ћи: афри ка ти, ак цен то ва ни ду ги во ка ли, фри ка ти ви, ак цен-
то ва ни крат ки во ка ли, пло зи ви, на за ли, не ак цен то ва ни крат ки во ка ли, орал ни со нан ти. Та ко ђе 
би се мо гло, на осно ву ове ко ло не, за кљу чи ти да је про сеч на раз ли ка из ме ђу тра ја ња нај ду жих и 
нај кра ћих гру па гла со ва, од но сно оп сег ва ри ја ци је тра ја ња гла со ва 109 ми ли се кун ди. Ови ре зул-
та ти су у скла ду (од но сно ни су у ве ли ком не скла ду) са ра ни јим ис тра жи ва њи ма ва ри јант но сти 
тра ја ња гла со ва у спон та ном го во ру (Ка шић и са рад ни ци, 1987).

Ако се узме у об зир тен ден ци ја пре ма ко јој гла со ви ду жег тра ја ња има ју ве ћи оп сег ва ри-
ја ци ја, и ако се узме у об зир чи ње ни ца да је у спон та ном го во ру пот пу но емо тив но не ан га жо ван 
из раз пра ва рет кост (а у овом ис тра жи ва њу са мо у не у трал ном афри ка ти про сеч но ду же тра ју од 
ак цен то ва них ду гих во ка ла, док у сва че ти ри ти па екс пре си је при мар них емо ци ја афри ка ти тра ју 
кра ће од ак цен то ва них ду гих во ка ла), и, на рав но, ако се узме у об зир већ да та на по ме на да су у 
кор пу су би ли са мо бе звуч ни афри ка ти, он да би се мо гло за кљу чи ти да је по ре дак ре ла тив ног тра-
ја ња гла со ва од „нај ду жих“ до „нај кра ћих“ у ар ти ку ла ци о ној ба зи срп ског је зи ка сле де ћи: ду ги 
ак цен то ва ни во ка ли, афри ка ти, крат ки ак цен то ва ни во ка ли, фри ка ти ви, пло зи ви, на за ли, не ак-
цен то ва ни крат ки во ка ли, орал ни со нан ти.

Ови ре ла тив ни од но си тра ја ња ме ђу гла со ви ма у си сте му су у скла ду са тврд њом Бран ка 
Ми ле ти ћа, ко ји о тра ја њу со на на та и кон со на на та (по ми њу ћи и крат ке во ка ле) ка же: Та ко по ме ну-
ћу тек да су од со на на та (ко ји се, оп ште узев ши, по тра ја њу на ла зе на сре ди ни из ме ђу крат ких 
во ка ла и кон со на на та) нaјдужи на за ли, за тим в и ј, док је л знат но кра ће, а р упа дљи во крат ко. 
Из ме ђу кон со на на та су нај кра ћи пре град ни, док су те снач ни ду жи, а по лу пре град ни знат но ду-
жи (Ми ле тић, 1952: 50). До раз ли ке у по рет ку не ак цен то ва них крат ких во ка ла и со на на та до ве ло 
је раз два ја ње на за ла и орал них со на на та у на шем ис тра жи ва њу, ко је се по ка за ло оправ да но у ве зи 
са ис тра жи ва ним па ра ме тром.

3.3. Распон варијација трајања гласова у оквиру истог типа говорне експресије 

Вертикалнe колонe љут ња, ра дост, страх и ту га у Та бе ли 2 по ка зу је да се у од но су на 
не у трал ни из раз у го вор ној екс пре си ји на ве де не че ти ри при мар не емо ци је углав ном про ду жа ва 
тра ја ње свих гру па гла со ва (је ди но су афри ка ти скра ћи ва ни у љут њи и стра ху, као и пло зи ви у 
стра ху, а тра ја ње на за ла и не ак цен то ва них во ка ла је не про ме ње но у љут њи у од но су на не у трал ну 
екс пре си ју).  Ви дљи во је да то ни је ли не ар но про ду жа ва ње гла со ва не го да се у свим ти по ви ма 
екс пре си је ме ња по ре дак тра ја ња; нај ду же тра ја ње има ју ак цен то ва ни ду ги во ка ли. Да кле из ме-
на по рет ка ду гих ак цен то ва них во ка ла и афри ка та, по ред про ду жа ва ња ве ћи не гру па гла со ва, у 
ис тра жи ва ном го вор ном кор пу су је је дан од мар ке ра го вор не екс пре си је емо ци ја. Мар кер, у од-
но су на не у трал но го во ре ње, је и ши ри ра спон ва ри ја ци ја тра ја ња. У не у трал ној екс пре си ји овај 
ра спон из но си 109 ми ли се кун ди; у го вор ној екс пре си ји љут ње ра спон ва ри ја ци ја тра ја ња је 112 
ми ли се кун ди, што зна чи да ва ри ја ци ја тра ја ња гла со ва ни је нај у оч љи ви ји мар кер за ову го вор ну 
екс пре си ју. Знат но ве ћи оп сег ва ри ја ци ја тра ја ња, у од но су на не у трал но го во ре ње,  утвр ђен је у 
екс пре си ји ра до сти (158 ми ли се кун ди), екс пре си ји стра ха (139 ми ли се кун ди) и у го вор ној екс-
пре си ји ту ге (160 ми ли се кун ди), што зна чи да је спе ци фи чан тип про ду жа ва ња тра ја ња гла со ва 
је дан од мар ке ра го вор не екс пре си је ове три емо ци је. 

4.  зАкЉучАк 

На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња, уз на по ме ну да су го вор ни ци из го ва ра ли ана ли зи-
ра ни кор пус шко ло ва ном сцен ском дик ци јом, мо же се из не ти не ко ли ко оп штих за кљу ча ка ко ји се 
од но се на тра ја ње и ста бил ност тра ја ња гла со ва у про ме ни тем па го во ра.

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња мо гу ука зи ва ти на два ти па тен ден ци ја и њи хо ву ме ђу соб ну 
усло вље ност.
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Пр ви тип пред ста вља тен ден ци ја ста бил но сти, од но сно не ста бил но сти тра ја ња гла со ва у 
при род ној про ме ни тем па го во ра пре ма ко јој су нај ста бил ни ји орал ни со нан ти, а нај не ста бил ни ји 
ак цен то ва ни ду ги во ка ли.

Дру ги тип пред ста вља тен ден ци ја ме ђу соб ног од но са тра ја ња гла со ва у окви ру гла сов ног 
си сте ма пре ма ко јој „нај кра ће“ тра ја ње има ју орал ни со нан ти, а „нај ду же“ ак цен то ва ни ду ги во-
ка ли.

Две на ве де не тен ден ци је су ме ђу соб но усло вље не та ко што су гла со ви „крат ког“ ре ла тив-
ног тра ја ња ста бил ни ји, а гла со ви „ду гог“ ре ла тив ног тра ја ња не ста бил ни ји у про ме ни тем па 
го во ра.

По ми њу се тен ден ци је про сеч ног тра ја ња и ре ла тив но тра ја ње, а не ег закт не ме ре, због 
то га што је ва ри ја бил ност го вор ног из ра за (и свих па ра ме та ра го во ра) мно го стру ка на ин ди ви ду-
ал ном пла ну и на пла ну ко му ни ка тив не си ту а ци је, па се те шко мо же го во ри ти о ег закт ним ме ра ма 
тра ја ња гла со ва и ег закт ним ме ра ма ва ри ја ци ја. 

литература 

Ivanović, M. (2008). Trajanje glasova u govornoj ekspresiji primarnih emocija. DoGS – 2008 – zbornik radova. 
Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 82-86.  

Ivanović, M. (2009). Jezička sredstva kao nosioci dodatne informacije o govorniku. istraživanja u specijalnoj 
edukaciji i rehabilitaciji (urednik-Dobrivoje Radovanović). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju, 55-67.

Ivanović M.P., Kašić Z. (2011). Variranje  trajanja segmenata  u govornoj ekspresiji emocija. Specijalna edukacija 
i rehanbilitacija 2, 341-353.

Јокановић-Михајлов, Ј. (1996). Интонационе карактеристике читаног текста. Српски језик, i/2, 132-143.
Јовичић С., Кашић З, Ђорђевић М., Војновић М., Рајковић М., Савковић Ј. (2004). Корпус говорне експресије 

емоција и ставова у српском језику – ГЕЕС. Говор и језик: мултидисциплинарна истраживања. 
Београд: ИЕФПГ, 36-62.

Јовичић, С. Т., Кашић З. (2004). Говорна експресија емоција. Говор и језик - мултидисциплинарна 
истраживања. Београд: ИЕФПГ,  185-214. 

Kašić Z., Peter S., Urošević Z., Filipović M. (1987). Varijantnost trajanja glasova u reči. Bled: zbornik radova 
XXXi jugoslovenske konferencije ETAn, 229-233.

Кашић, З. (1998). Слогови и консонантски скупови у артикулационој бази српског језика. Београдска 
дефектолошка школа 1, 101-109.

Кашић, З. (2000). Функција супрасегмената у говорном изразу. Београдска дефектолошка школа 2-3, 113-
124.

Kašić Z., Jovičić S., Ivanović M. (2004). Problemi segmentacije glasova u prirodnom kontinuiranom govoru. 
zbornik radova DoGS 2004. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 37-40.

Кашић З., Јовичић С. (2005). Неке говорне манифестације емоција у артикулационој бази српског језика. 
Српски језик, X/1-2, 273-287.

Kristal, D. (2006). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.
Милетић, Б. (1952). Основи фонетике српскога језика. Београд: Знање.
Simeon, R. (1969). Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, i–ii. Zagreb:  Matica hrvatska.

Зорка Кашић – Маја П. Ивановић  

STABILITY/INSTABILITY OF SOUNDS DURATION IN A SPEECH TEMPO CHANGE
 

Summary

This work presents the results of relative sounds duration  research, and also the results of duration variability 
from specific classification groups during the speech tempo change caused by the emotional state of a speaker. 
The research was done in one part of corpus of emotions and attitudes speech expression (GEES). The sounds 
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were analysed in 20 isolated words. Every word was segmented in specific sounds in neutral speech production 
and in speech expression of four primary emotions (anger, joy, fear, sadness) with six speakers. The segmentation 
was realized by a software package PRAAT that gives the possibility of analysis and measuring of the examined 
acoustic parameter. For statistic analisys software package SPSS was used. 
Duration analysis of specific sounds in words of neutral expression showed that in researched corpus sequence of 
sounds according to relative duration from “the longest” to “the shortest” such as: stressed vocals long, affricates, 
fricatives, accented vocals short, plosives, nasals, unstressed vocals, oral sonants. The analysis of the sounds dura-
tion in speech expression of primary emotions showed that certain groups of sounds are more stable during the 
tempo change (oral sonants, nasals, unstressed vocals), that is, they have limited span of variations, and that the 
others are more unstable (plosives, fricatives, short stressed vocals), while the most unstable duration belongs to 
long stressed vocals and affricates.  
It has been proved that relative duration and stability are mutually caused so that the sounds of the shortest duration 
are most stable, and sounds of the longest duration are most unstable.
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Vesna PoLoVina – nataLiJa Panić ceroVski

PROZODIJSKA OBELEŽJA U JAVNOM  
I NEFORMALNOM RAZGOVORU

Sa sta no vi šta pro zo di je, raz li ke iz me đu for mal nog, jav nog i ne for mal nog, pri vat nog raz go vo ra ni su do volj no bi le 
pred met iz u ča va nja. Naš kor pus se sa sto jao od pet sa ti ne for mal nih, pri ja telj skih raz go vo ra i pet sa ti te le vi zij-
skog pro gra ma. Kor pus je tran skri bo van i ano ti ra ne su in to na ci o ne je di ni ce, tem po i in ten zi tet gla sa. Po re đe nje 
prozodiјskih obe lež ja u for mal noj i u ne for mal noj kon ver za ci ji po tvr di lo je na šu pret po stav ku da po sto je raz li ke 
na pla nu pro zo di je iz me đu ova dva ti pa kon ver za ci je. Ubr za va nje i po ja čan in ten zi tet gla sa se u pri ja telj skim raz-
go vo ri ma ja vlja ju pa ra lel no sa ve ćim bro jem slu ča je va pre ki da nja sa go vor ni ka, pre kla pa nja dva ili vi še uče sni ka, 
kao i slu ča je va sa mo pre ki da nja i di gre si ja. U pri vat nom raz go vo ru re pli ke se br že sme nju ju, za raz li ku od jav nih 
kon ver za ci ja, gde uglav nom po sto ji „me di ja tor“ – vo di telj. Sig na li za pre u zi ma nje re či, kao i sred stva za em fa zu 
su se raz li ko va li. Va ri ja ci je pro zo dij skih, kao i dru gih lin gvi stič kih obe lež ja za vi se uglav nom od te me raz go vo ra, 
uče sni ka kon ver za ci je, nji ho vih me đu sob nih od no sa, kao i dru gih van lin gvi stič kih fak to ra.

Ključ ne re či: tem po go vo ra, in ten zi tet gla sa, jav ni raz go vor, pri vat ni raz go vor, pre ki da nje, pre kla pa nje

1.  UVOD – JAVNI VS. PRIVATNI GOVOR

Poj mo vi jav nog i pri va tog, ne for mal nog go vo ra ko ri ste se u pro u ča va nju je zi ka da ozna če sku po-
ve lin gvi stič kih obe lež ja na raz li či tim ni vo i ma, naj če šće lek sič kom i prag ma tič kom. Ra zli ci iz me đu pri-
vat nih i jav nih, for mal nih raz go vo ra naj vi še je po kla nja no pa žnje u je zič kim pro u ča va nji ma sa aspek ta 
lek si ke, prag ma ti ke, tekst lin gvi sti ke, itd. Me đu tim, sa sta no vi šta pro zo di je, raz li ke iz me đu for mal nog, 
jav nog i ne for mal nog, pri vat nog raz go vo ra ni su do volj no bi le pred met iz u ča va nja.

Na še is tra ži va nje je sto ga okre nu to pro zo dij skim obe lež ji ma, tač ni je raz li ka ma iz me đu jav nih 
i pri vat nih raz go vo ra na pla nu pro zo dij skih ka rak te ri sti ka. Od pro zo dij skih obe lež ja naj vi še pa žnje u 
ana li zi po sve ti li smo pro me na ma tem pa go vo ra, kao i va ri ja ci ja ma u in ten zi te tu gla sa, tj. gla sno ći uče-
sni ka u kon ver za ci ji. Ta ko, pro me ne ovih pro zo dij skih obe lež ja pra ti li smo u dis kur su jav nog go vo ra, 
na i me u te le vi zij skim emi si ja ma de bat nog ti pa na srp skoj te le vi zi ji, kao i u dis kur su pri va nih raz go vo ra. 
Pro zo dij ski, tj. su pra seg men tal ni ni vo je vr lo bi tan aspekt u go vor noj ko mu ni ka ci ji, jer su ova obe lež ja 
te sno po ve za na sa dru gim ni vo i ma or ga ni za ci je po ru ke, kao na pri mer sa struk tu ri ra njem in for ma ci-
je (Kri stal, 1995: 196). Pro zo di ja uklju ču je ne lin gvi stič ka, lin gvi stič ka i pa ra lin gvi stič ka obe lež ja. Od 
ne lin gvi stič kih obe lež ja tre ba po me nu ti sva ka ko kva li tet gla sa, ko ji po ka zu je pri ro du go vor ni ko vog 
la rink sa i vo kal nog trak ta, i ta ko pred sta vlja skup in di vi du al nih oso bi na gla sa ne kog go vor ni ka. Ma da, 
mo ra se po me nu ti da ne lin gvi stič ka obe lež ja ne kad mo gu ima ti i lin gvi stič ku vred nost (Po lo vi na i Pa-
nić, 2011: 383). Lin gvi stič kim obe lež ji ma se sma tra ju: na gla sak, ton, in ten zi tet gla sa, tem po, ri tam. Pod 
pa ra lin gvi stič kim obe lež ji ma se pod ra zu me va na čin, go vo ra, npr. go vor kroz smeh, plač, ša pu ta nje, itd. 
Za pra vo, pa ra lin gvi stič ki plan ko mu ni ka ci je mo že mo po de li ti na vi zu el ni i audi tiv ni (Po lo vi na i Pa nić, 
2010: 219), pa bi smo ta ko u audi tiv ne pa ra lin gvi stič ke ele men te svr sta li „mo di fi ka ci je gla sa ko ji ma go-
vor nik pre no si ne ko zna če nje (npr. ako na zal nim gla som pre no si zna če nje ,raz ma že no sti’, ,pre tva ra nja’, 
,pre ne ma ga nja’, i sl.)” (Po lo vi na i Pa nić, 2010: 219)

Sa da će mo ukrat ko de fi ni sa ti po ja ve ko ji ma smo se u ovom is tra ži va nju ba vi li. 
In ten zi tet gla sa (gla sno ća – re la tiv na  ja či na gla sa) pred sta vlja ste pen slu šne per cep ci je na osno vu 

ko ga slu ša lac ne kom gla su mo že do de li ti me sto na ska li od „ti hog“ do „gla snog“. Funk ci ja in ten zi te-
ta gla sa je naj u oč lji vi ja u is ti ca nju, tj. go vor nik gla sni je iz go va ra reč ili vi šu je zič ku je di ni cu ka da ima 
na me ru da ih is tak ne. (Kri stal, 1995: 113). In ten zi tet gla sa je te sno po ve zan sa emo ci o nal nim sta njem 
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go vor ni ka, a mo že za vi si ti i od ne kih objek tiv nih, van lin gvi stič kih či ni la ca, kao što je pri su stvo bu ke, 
bli zi na mi kro fo na pri li kom sni ma nja raz go vo ra, itd. kao i od „me đu sa go vor nič kih od no sa“, na pri mer: 
ome ta nje od stra ne dru gog go vor ni ka (pre ki da nje i isto vre me no pri ča nje). (Pa nić, 2007)
Tem po go vo ra, od no sno br zi na go vo ra (Wen ner strom, 2001: 276), mo že bi ti obe lež je idi o lek ta, ali ta ko-
đe i ši rih lin gvi stič kih funk ci ja. A to zna či da se lju di raz li ku ju po svo joj in di vi du al noj br zi ni go vo ra, s 
jed ne stra ne, a s dru ge, pro me ne u tem pu mo gu pre ne ti ne ke se man tič ke, so ci jal ne, ili pak prag ma tič ke 
in for ma ci je (Kri stal, 1995: 365).

Jav ni go vor se raz li ku je u mno gom ele men ti ma od sva ko dnev nog, pri vat nog go vo ra. Za pred met 
ana li ze uze li smo de ba te na te le vi zi ji, i to ma hom po li tič ke de ba te. Te le vi zij ske de ba te ima ju svo je spe-
ci jal ne ka rak te ri sti ke jer se kao uče sni ci raz go vo ra ja vlja ju vo di telj (re đe vo di te lji) i nje gov(i) gost(i) 
ko ji su jav ne lič no sti, po zna ti ši rem ili užem audi to ri ju mu. U te le vi zij skim, a sa mim tim jav nim, de ba ta-
ma po sto je tač no od re đe na pra vi la, pa ta ko vo di telj emi si je, ko ji je je dan od uče sni ka kon ver za ci je, ima 
ulo gu mo de ra to ra, tj. or ga ni zu je i vo di kon ver za ci ju. On od re đu je ka da će ko ji gost u emi si ji, tj. uče snik 
u raz go vo ru, do bi ti reč, ko li ko du go će tra ja ti nje go vo uče šće u di sku si ji, tj. nje go va re pli ka – tur nus. 
Da lje, uko li ko do đe do pre kla pa nja go vo ra dva (ili vi še) uče sni ka, od lu či će da ih pre ki ne i reć dâ jed nom 
od njih, u slu ča ju da ne ki od uče sni ka raz go vo ra na sto ji da pre ki ne te mu ili da je za o bi đe, vo di telj će ga 
„vra ti ti“ na „za da tu“ pro ble ma ti ku, i ta ko da lje.

Ka da je reč o pri vat nim raz go vo ri ma, ulo ga vo di te lja na ne ki na čin „iz o sta je“, od no sno kod pri-
vat nih raz go vo ra ne ma eks pli cit no „za da tog“ mo de ra to ra raz go vo ra ko ji ima ulo gu da vo di kon ver za-
ci ju, od re đu je ko će kad do bi ti reč, itd. Raz go vor te če spon ta no, do la zi do vi še pre ki da nja, po kla pa nja 
sa go vor ni ka, re pli ke se br že sme nju ju. Uče sni ci raz go vo ra ne mo ra ju da vo de ra ču na o for mal noj pra-
vil no sti svo jih is ka za. Nji ma ni je bit no ni da li su nji ho vi is ka zi, ili re pli ke, ra zu mlji vi ne ko me ko ni je 
uče snik nji ho vog raz go vo ra – kao što je to slu čaj kod jav nih raz go vo ra, gde je pak cilj da raz go vor ko ji 
se vo di bu de ra zu mljiv i pu bli ci, tj. jav no sti, ko joj je za pra vo i na me njen. Sa svim lo gič no, uče sni ci u 
pri vat nim raz go vo ri ma se osla nja ju na nji ma za jed nič ko pred zna nje, tj. sta vlja ju svo je is ka ze u svoj 
„pri vat ni“ kon tekst.

Da kle, jav ne de ba te se raz li ku ju od uobi ča je nog, sva ko dnev nog raz go vor nog dis kur sa i po sa dr-
ža ju i po for mi, tj. unu tra šnjoj or ga ni za ci ji, a pro zo dij ska obe lež ja ko je smo ovom pri li kom is pi ti va li 
ta ko đe iz dva ja ju jav ni od sva ko dnev nog raz go vor nog dis kur sa.

2.  KORPUS

Za ovo is tra ži va nje ko ri sti li smo kor pus ko ji se sa sto ji od pet sa ti sni mlje nih ne for mal nih raz go-
vo ra i pet sa ti sni mlje nih te le vi zij skih de ba ta, za pra vo te le vi zij skih emi si ja de bat nog ti pa: uti sak ne de lje 
i Po li graf. Ov de će mo ukrat ko iz lo ži ti osnov ne ka rak te ri sti ke ma te ri ja la ko je smo ko ri sti li kao kor pus.

2.1.  Javni govor – televizijske debate: Utisak nedelje i Poligraf

Jed na od naj u oč lji vi jih slič no sti ovih emi si ja je što vo di te lji po zi va ju u stu dio go ste ko ji ima ju 
za da tak da iz ra ze, naj če šće su če le, sa nji ma (Po li graf) ili i me đu sob no (uti sak ne de lje) svo ja gle di šta 
po vo dom po ja va i pro ble ma ko ji se u dru štvu i dr ža vi ja vlja ju. I u uti sku ne de lje i u Po li gra fu pred gle-
da o ci ma su sa mo vo di telj ka (Olja Beć ko vić), od no sno vo di telj (Ju go slav Ćo sić) i go sti, ne ma pu bli ke u 
stu di ju (kao što je slu čaj u ne kim dru gim emi si ja ma ko je se ta ko đe ba ve slič nom pro ble ma ti kom, npr. 
Da, mo žda, ne, Ključ na RTS-u, itd.). Jed na od osnov nih raz li ka u for mi ovih emi si ja je ta što u Po li-
gra fu po sto je dva sa go vor ni ka – vo di telj emi si je Ju go slav Ćo sić i nje gov gost, dok u uti sku ne de lje sa 
vo di telj kom Oljom Beć ko vić raz go va ra naj če šće tro je go sti ju (ret ki su slu ča je vi ka da je sa mo je dan gost 
po zvan u emi si ju, i zbog to ga smo i oda bra li za ovu na šu ana li zu upra vo one emi si je uti ska ne de lje u 
ko ji ma su bi la tri go sta). Po red raz li ke u bro ju uče sni ka u de ba ti, ove emi si je se raz li ku ju i po tra ja nju: 
uti sak ne de lje tra je dva sa ta, dok Po li graf tra je tri de set mi nu ta.
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Osim to ga, a i zbog to ga, ove emi si je se raz li ku ju i po „di na mi ci“. U Po li gra fu u pr vom mi nu tu 
emi si je vo di telj da je kra tak uvod i krat ko pred sta vlja go sta, i od mah po či nje pi ta njem ko je je ve za no za 
ak tu el nu pro ble ma ti ku ko ju je na veo u uvo du, dok u uti sku ne de lje po sle krat kog vo di telj ki nog uvo da i 
pred sta vlja nja po zva nih go sti ju sle di krat ka pa u za za re kla me, a na kon to ga se pri stu pa di sku si ji u stu di-
ju, tj. vo di telj ka po sta vlja pi ta nja (uglav nom upu će na tač no od re đe nom sa go vor ni ku, ma da se de ša va da 
go ste pu sti da od go vo re re do sle dom ko ji oni sa mi od re de). To kom emi si je se ne pu šta ju pri lo zi is tra ži-
vač kog ti pa, a je di ni pri lo zi u uti sku ne de lje su Pred lo zi za uti sak ne de lje. Za tim sle de di rekt na te le fon-
ska uklju če nja gle da la ca ko ji gla sa ju za od re đe ni uti sak, krat ko pro ko men ta ri šu svoj iz bor, i even tu al no 
po sta ve pi ta nje ne kom od go sti ju. Ovaj „dru gi“ deo emi si je po či nje uglav nom sat i 15 mi nu ta od po čet ka 
emi si je, tj. 45 mi nu ta pre kra ja emi si je, pred lo zi i gla sa nje gle da la ca tra je oko 20 do 30 mi nu ta, pa go sti 
ima ju oko 15 mi nu ta da od go vo re na pi ta nja gle da la ca (za pra vo, vo di telj ka naj za ni mlji vi ja i naj pro vo ka-
tiv ni ja pi ta nja ko ja su u ve zi sa te mom emi si je po no vi svo jim go sti ma), a za tim i go sti gla sa ju za ne ki od 
pred lo ga. Deo emi si je sa Pred lo zi ma ni je tran skri bo van, kao ni vo di telj ki na kon ver za ci ja sa gle da o ci ma 
ko ji se uklju ču ju u emi si ju, po što smo se fo ku si ra li sa mo na ra go vor uče sni ka ko ji su u stu di ju. Na kon 
to ga vo di telj ka pra vi kra tak osvrt na te mu emi si je, da je kra tak za klju čak o ak tu el nom pro ble mu i krat ko 
od ja vlju je emi si ju. Raz go vor uče sni ka u uti sku ne de lje tra je oko 1 sat i 20 mi nu ta. Uklju če nja gle da la ca 
i po sta vlja nje pi ta nja go stu ni su pri sut ni u Po li gra fu. Raz go vor iz me đu Ćo si ća i nje go vog go sta ukup no 
tra je 25 mi nu ta, od no sno 5 mi nu ta u emi si ji je pred vi đe no za re kla me.

2.2. Privatni govor – snimljeni privatni razgovori 

Za raz li ku od de la kor pu sa sa jav nim dis kur som, gde su uče sni ci ma hom pri pad ni ci sred nje ge ne-
ra ci je (Olja Beć ko vić, Lji lja na Smaj lo vić, So nja Bi ser ko, Slo bo dan Mar ko vić, Ju go slav Ćo sić, Ne nad 
Po po vić i dru gi) u sni mlje nim pri vat nim raz go vo ri ma uče sni ci uglav nom pri pa da ju mla đoj po pu la ci ji 
– od 17 do 30 go di na.

Broj uče sni ka u pri vat nim raz go vo ri ma ko je smo uvr sti li u naš kor pus je od 2 do 5, upra vo da 
bi smo ima li što slič ni ju si tu a ci ju kao u jav nim de ba ta ma na te le vi zi ji ko je su ušle u naš kor pus, ka ko 
bi smo na što ade kvat ni ji na čin mo gli da ih kon tra sti ra mo, tj. upo re đu je mo.

Te me u pri vat nim raz go vo ri ma su uglav nom iz sva ko dnev nog ži vo ta, ma da ima de lo va raz go vo ra 
či ja je te ma dnev na po li ti ka, ali se na rav no ti raz go vo ri i po for mi i po sa dr ža ju ipak raz li ku ju od jav-
nih de ba ta sa te mom po li ti ke. (Uosta lom, kao i što se emi si ja uti ska ne de lje ko ja je ušla u naš kor pus, 
a ko joj je glav na te ma bi la lju bav, do sta raz li ko va la od sva ko dnev nog, ne for mal nog raz go vo ra sa ovom 
te ma ti kom.)

2.3. Transkripcija i anotacija korpusa

Sni mlje ni ma te ri jal je tran skri bo van, obe le že ne su pa u ze u go vo ru – za kra će pa u ze ko ri šćen je 
sim bol [-], a za du že [--], obe le že na su pre ki da nja i pre kla pa nja, za muc ki va nja – ko ri sti li smo znak [•] 
ko ji je unet iz me đu slo go va ili re či gde je do šlo do za muc ki va nja. Ano ti ra li smo pro zo dij ske ele men-
te ko ji su pred met ovog is tra ži va nja, da kle gla sno ću (re la tiv nu) i tem po. Gla sni ji de lo vi su obe le že ni 
bol di ra nim slo vi ma, a iz u zet no gla sni de lo vi go vo ra su ozna če ni ve li kim slo vi ma. Slu ča je vi go vo re nja 
iz u zet no ti him gla som bi li su re đi, i obe le ži li smo ih ta ko što smo is pred i iza ti ho iz go vo re nih de lo va 
une li u tran skript ti ho. Tem po smo ta ko đe opi sno ano ti ra li, pa su ta ko de lo vi ko ji su iz go vo re ni spo ri-
jim tem pom obe le že ni reč ju uspo re no u sup skrip tu, a oni de lo vi ko ji su iz go vo re ni br žim tem pom reč ju 
ubr za no u sup skrip tu. Kao što se mo že uoči ti, ni smo pri be ga va li objek tiv ni jem ti pu ano ta ci je tem pa i 
gla sno će, ni smo ko ri sti li u ve ćoj me ri ni pro gra me za ana li zu zvu ka, već smo se oslo ni li na ono što je 
u ko mu ni ka ci ji ipak re le vant ni je, a to je ljud ska per cep ci ja. Do bro je  po zna to da go vor ni ci ima ju in di-
vi du al ni tem po go vo ra, kao i ja či nu gla sa, ko ji na rav no va ri ra ju od si tu a ci je do si tu a ci je, pa smo za to i 
sma tra li da za ovaj vid is tra ži va nja ova kve pro ble ma ti ke ni je neo p hod no da se uklju če i „objek tiv ni ji in-
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stru men ti“. Po što smo se ipak ko ri sti li sa mo svo jom per cep ci jom pri li kom ano ti ra nja ovih pro zo dij skih 
obe lež ja, nu žno je bi lo iz vr ši ti pro ve ru – ta ko tran skri bo van i ano ti ran ma te ri jal dat je sto ga na pro ve ru 
dva ma di plo mi ra nim lin gvi sti ma, i na kon nji ho vog tran skri bo va nja i ano ti ra nja utvr đe na je po du dar nost 
od 95% sa na šim tran skrip tom i ano ta ci jom.

3.  ANALIZA I DISKUSIJA

U ovom is tra ži va nju smo na sto ja li da usta no vi mo u ko li koj me ri se tem po go vo ra u pri ja telj skim 
kon ver za ci ja ma raz li ku je od tem pa u jav nim raz go vo ri ma. Na i me, u jav nim raz go vo ri ma, ka kve su npr. te-
le vi zij ske de ba te, vre me, tj. tra ja nje emi si je je ogra ni če no, za raz li ku od pri vat nih raz go vo ra gde to ne mo ra 
da bu de slu čaj, pa čak i ako vre me raz go vo ra je ste iz ne kog raz lo ga ogra ni če no, ono ipak mo že bi ti pro du-
že no ako se uče sni ci u kon ver za ci ji eks pli cit no ili im pli cit no do go vo re da ga pro du že. Ako uzme mo u ob zir 
to da je tra ja nje ana li zi ra nih emi si ja ogra ni če no, mo že mo pret po sta vi ti da će se uče sni ci u jav nim de ba ta ma 
po tru di ti da is ka žu što vi še u tom vre men skom in ter va lu, i da će sto ga pro seč na br zi na go vo ra uče sni ka u 
ovim emi si ja ma bi ti ve ća ne go pro seč ni tem po u pri ja telj skim raz go vo ri ma. Me đu tim, ako ima mo u vi du 
da je cilj uče sni ka u jav nim emi si ja ma da ih pu bli ka što bo lje raz u me i da na nju na ne ki na čin ostva re što 
ve ći uti caj, ja sno je da će se uče sni ci te le vi zij skih de ba ta po tru di ti da tem po nji ho vog go vo ra bu de ipak što 
pri hva tlji vi ji za pro seč nog gle da o ca, ka ko bi mu bi li što ra zu mlji vi ji, a i ka ko svo jim su vi še br zim (ili čak 
su vi še spo rim) tem pom ne bi skre nu li gle da o če vu pa žnju sa ono ga što je sa dr žaj nji ho vih is ka za.

Po red sa me br zi ne go vo ra in te re so va la nas je br zi na, tj. tem po sme nji va nja re pli ka – tur nu sa me-
đu uče sni ci ma u kon ver za ci ji. Na ša je pret po stav ka bi la da će bi ti ve ći broj re pli ka u pri vat nim raz go vo-
ri ma, jer je tu pri sut na ve ća „slo bo da“ pre ki da nja sa go vor ni ka.

Osim to ga, pa žnju smo po sve ti li i slu ča je vi ma go vo re nja po ja ča nom i sma nje nom gla sno ćom. 
Pret po stav ka je da će se naj če šće ja vlja ti slu ča je vi po ja ča ne gla sno će ka da je u pi ta nju em fa za, ili ka da 
je u pi ta nju go vor uglas. In te re so va lo nas je i ka ko se me nja ju tem po i in ten zi tet gla sa go vor ni ka u si tu-
a ci ja ma pre ki da nja i pre kla pa nja, i u ka kvom me đu sob nom od no su sto je va ri ja ci je tem pa i gla sno će u 
od re đe nim si tu a ci ja ma u to ku kon ver za ci je.

3.1. Tempo govora

Tem po go vo ra je in di vi du al na ka rak te ri sti ka sva kog go vor ni ka, tj. sva ko ima ne ku svo ju uobi-
ča je nu, ka rak te ri stič nu br zi nu go vo ra. Na rav no, ta br zi na se me nja u za vi sno sti od ra znih si tu a ci o nih 
fak to ra, a me đu nji ma su, ka da je u pi ta nju ovo is tra ži va nje, for mal nost i jav nost raz go vo ra u ko me se 
uče stvu je, kao i mo gu ći uti caj stvo re nog tem pa da tog raz go vo ra. U emi si ja ma de bat nog ti pa ne ret ko se 
mo že uoči ti kod uče sni ka ko ji su če lja va ju mi šlje nja da sa na me rom, sve sno, na sto je da svoj go vor uspo-
re ka da uzmu reč na kon uče sni ka ko ji je go vo rio br žim tem pom (če sto i po ja ča nom gla sno ćom). Uspo-
re nim go vo rom go vor nik na sto ji da pu bli ci pre ne se po ru ku da je smi ren, raz lo žan, da je sve stan svo jih 
re či i te ži ne ko ju one no se. Ta kav go vor nik de lu je pu bli ci kao od go vor na i od luč na oso ba, kao čo vek 
ko ji „zna šta ra di“, za raz li ku od uče sni ka ko ji je pre nje ga „br zao i vi kao“.

U ne for mal nim, pri ja telj skim raz go vo ri ma iz na šeg kor pu sa je dru ga či ja si tu a ci ja, iz me đu osta log 
i za to što sa go vor ni ci ni su su če lje ni, ili bar ni su u onoj me ri u ko joj su u de bat nim emi si ja ma. Tu ni je pri-
sut no ri val stvo, i ono što se če šće de ša va je da se sa go vor ni ci pri la go đa va ju u tem pu jed ni dru gi ma. To 
pri bli ža va nje je, po na šem mi šlje nju, uglav nom ne sve sno, i za vi si ma hom od tre nut ne te me raz go vo ra. 
Tu ubr za ni tem po ima funk ci ju da npr. na ra tiv uči ni ži vljim, di na mič ni jim, da sa go vor ni ka za in te re su je 
ili da mu odr ži pa žnju. Po red to ga, mo guć nost „upa da nja u reč“, tj. pre ki da nja, ov de je ve ća, ali ipak ni je 
shva će na kao agre si ja u onoj me ri u ko joj je to slu čaj u de ba ta ma na te le vi zi ji.

Kao me ru tem pa uze li smo broj slo go va u je di ni ci vre me na, tj. broj slo go va u se kun di, jer smo 
na sto ja li da utvr di mo ko li ko se raz li ku je pro seč ni tem po go vo ra u de ba ta ma na spram pro seč nog tem pa 
u pri vat nim raz go vo ri ma. 
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U na šem kor pu su pro seč ni tem po u uti sku ne de lje i Po li gra fu kre tao se od  4,667 slog/sec do 
5,588 slog/sec. Naj ma nja pro seč na br zi na (4,667 slo go va u se kun di) bi la je u uti sku ne de lje či ja je glav-
na te ma bi la lju bav i u ko joj su go sti bi li Zo ran Mi li vo je vić, Ta nja Man dić i Zo ran Ći rić. Naj ve ća pro-
seč na br zi na go vo ra (5,588 slo go va u se kun di) u ja vim raz go vo ri ma u na šem kor pu su bi la je u emi si ji 
Po li graf u ko joj je Ćo si ćev sa go vor nik bio Ne nad Po po vić.

Ako upo re di mo sa da te ma ti ku jav nih raz go vo ra i tem po go vo ra, uvi de će mo da je tem po bio 
spo ri ji u emi si ji u ko joj ni je bi lo pra vog su če lja va nja, od no sno u emi si ji gde su se go vor ni ci uglav nom 
sla ga li sa sta vo vi ma iz ne tim od stra ne sa go vor ni ka – uti sak ne de lje po sve ćen lju ba vi. A naj br ži tem po 
za stu pljen je u emi si ji ko ja je bi la po sve će na ak tu el nim po li tič kim i dru štve nim pro ble mi ma, u ko joj su 
vo di telj Ju go slav Ćo sić i nje gov sa go vor nik Ne nad Po po vić su če lja va li mi šlje nja, gde je bio ve li ki broj 
pre ki da nja sa go vor ni ka, i od stra ne vo di te lja, i od stra ne nje go vog go sta.

U pri vat nim raz go vo ri ma iz na šeg kor pu sa naj ma nja pro seč na br zi na go vo ra je iz no si la 2,794 
slog/sec, a naj ve ća br zi na go vo ra je bi la 5,634 slog/sec. U pri vat nom raz go vo ru sa naj ma njom pro seč-
nom br zi nom go vo ra uče stvo va la su dva mla di ća i jed na de voj ka, ko ja se po vre me no uklju či va la u raz-
go vor. Po što je u pi ta nju audio sni mak raz go vo ra, tran skrip to ri i ano ta to ri ni su ima li uvid u to šta ona 
ra di to kom raz go vo ra, pa za klju ču je mo na osno vu jed nog de la raz go vo ra da naj ve ro vat ni je ne što či ta 
na kom pju te ru. Te me tog raz go vo ra su pred sto je ći kon trol ni za da tak iz ma te ma ti ke jed nog od mla di ća, 
kom pju ter ske igri ce, po li tič ke stran ke i nji ho vi li de ri, po prav ka zu ba, kla di o ni ca, le ga li za ci ja ma ri hu a-
ne, lo še sta nje u ko me je zgra da ško le. U pri vat nom raz go vo ru sa na br žim pro seč nim tem pom go vo ra 
uče stvo va le su tri mla de žen ske oso be i je dan mla dić, a te me su bi le po prav ka zu ba jed ne od uče sni ca 
raz go vo ra u pri su stvu gru pe stu de na ta sto ma to lo gi je, abor tus u pri su stvu stu de na ta me di ci ne, po ro đaj, 
dru ga ri ca ko ja stal no me nja SIM kar ti ce i te le fo ne, alarm na mo bil nom te le fo nu i vre me usta ja nja, vi-
zu e li za ci ja vre me na, si ne ste zi ja, stil ske fi gu re, teh ni ke uče nja, pre pi si va nje na is pi ti ma, zdra va i ma sna 
hra na, me ta bo li zam, hi gi jen ski tam po ni, na por ni ča so vi fi zič kog u ško li, po sled nji dan u ško li, iz gled 
nji ho vih dru ga ri ca i dru ga ra na ma tu ri.

Mo že mo vi de ti da se ova dva pri vat na raz go vo ra raz li ku ju, osim do ne kle po te ma ma, i po bro ju 
uče sni ka (3 i 4), kao i po pol noj struk tu ri – „naj spo ri ji“ raz go vor je vo đen iz me đu dva mla di ća i jed ne 
de voj ke, ko ja se za pra vo s vre me na na vre me uklju ču je u nji hov raz go vor (ukup no 74 pu ta, i naj če šće 
su nje na uče šća vr lo krat ka), a u „naj br žem“ raz go vo ru uče stvu ju tri de voj ke i je dan mla dić. Me đu tim, 
ne mo že mo do no si ti ge ne ral ne za ključ ke o uti ca ju bro ja go vor ni ka na br zi nu go vo ra, kao ni o uti ca ju 
pri su stva žen skih/mu ških go vor ni ka na br zi nu raz go vo ra na osno vu sa mo ove ko li či ne ma te ri ja la ko ji 
ima mo, već je za to po treb no znat no op se žni je is tra ži va nje.

Ono što tre ba is ta ći kod po da ta ka ko je smo do bi li je da je br zi na jav nih raz go vo ra pri lič no ujed na-
če na, a da pro seč na br zi na pri vat nih raz go vo ra mno go vi še va ri ra, i te va ri ja ci je za vi se, za klju ču je mo, od 
mno gih fak to ra, ali u ovom is tra ži va nju, kao što smo na po me nu li, ne mo že mo usta no vi ti sa si gur no šću 
sve fak to re ko ji na to uti ču.

Mo že se sva ka ko uoči ti da su te me u pri vat nim raz go vo ri ma ra zno li ki je i da se br že sme nju ju, 
sa mim tim što su slo bod ne, tj. u ovim raz go vo ri ma ne po sto ji mo de ra tor ko ji usme ra va uče sni ke kon ver-
za ci je da se dr že od re đe ne te me, što je slu čaj u te le vi zij skim de ba ta ma iz na šeg kor pu sa. 

3.2. Tempo smenjivanja replika

Sma tra li smo da je vr lo bit no is pi ta ti ne sa mo šta se de ša va sa tem pom go vo ra, već i sa br zi nom 
sme nji va nja go vor ni ka, tj. ko jom di na mi kom se sme nju ju go vor ni ci u jav nim raz go vo ri ma na spram 
pri vat nih raz go vo ra. Kao što smo ra ni je po me nu li, jed na od osnov nih raz li ka iz me đu ova dva ti pa raz-
go vo ra u na šem kor pu su bi la je pri su stvo/od su stvo mo de ra to ra, tj. vo di te lja. U raz go vo ri ma u ko ji ma je 
je dan od uče sni ka vo di telj po sto ji ma nja slo bo da uzi ma nja ra či i pre ki da nja, dok se u pri ja telj skim raz-
go vo ri ma spon ta no od vi ja sme nji va nje go vor ni ka. Zbog to ga je na ša pret po stav ka bi la da će u pri vat nim 
raz go vo ri ma bi ti ve ći ukup ni broj re pli ka ne go u jav nim de ba ta ma.
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To se po ka za lo tač nim, i sa da će mo ukrat ko iz lo ži ti po dat ke o bro ju re pli ka – tur nu sa u raz go-
vo ri ma iz na šeg kor pu sa. Ta ko, u uti sku ne de lje broj re pli ka po emi si ji bio je od 218 – u de ba ti či ja je 
osnov na te ma bi la lju bav, do  440 – u emi si ji u ko joj su mi šlje nja su če lja va li Lji lja na Smaj lo vić, So nja 
Bi ser ko i Slo bo dan Mar ko vić. Da kle, za sat i dva de set mi nu ta de ba te (kao što smo na ve li, u ana li zu ni su 
ušli de lo vi emi si je u ko ji ma se uklju ču ju gle da o ci, kao ni re kla me) isti broj sa go vor ni ka (4) raz me nio je 
u jed nom slu ča ju sa mo 218 re pli ka, a u slu ča ju ka da se vo di la oštri ja ras pra va, i ka da su bi li če šći slu ča-
je vi pre ki da nja go vor ni ka, tj. upa da nja u reč, broj re pli ka je bio sko ro dva pu ta ve ći.

Upo re di li smo i broj re pli ka – tur nu sa sva kog uče sni ka u emi si ji. Oče ki va li smo da će u sva koj 
ana li zi ra noj emi si ji uti ska ne de lje bi ti naj vi še vo di telj ki nih re pli ka. To se ipak ni je de si lo u svim uti sci-
ma, pa je ta ko u emi si ji gde je bio naj ve ći ukup ni broj re pli ka, naj za stu plje ni ji go vor nik po bro ju re pli ka 
bi la So nja Bi ser ko – 142 , za tim vo di telj ka – 139, Lji lja na Smaj lo vić – 84, pa Slo bo dan Mar ko vić – 75.

Ako po gle da mo po dat ke ko je smo do bi li u ana li zi Po li gra fa, vi de će mo da je si tu a ci ja dru ga či ja, 
jer je u pi ta nju raz go vor vo di te lja sa jed nim go stom, tj. si tu a ci ja je po pi ta nju bro ja re pli ka uče sni ka si-
me trič na, bo lje re če no go to vo si me trič na. Na i me, vo di telj pr vi uzi ma reč, tj. on se pr vi obra ća go stu, i 
isto ta ko po sled nja re pli ka, ko ja je naj če šće za klju čak te me emi si je, pri pa da vo di te lju. To za pra vo zna či 
da će gost uvek ima ti jed nu re pli ku ma nje od vo di te lja. Što se ti če ukup nog bro ja re pli ka po emi si ji, za 
25 mi nu ta raz go vo ra vo di te lja i nje go vog go sta u Po li gra fu na pra vlje no je čak 133 re pli ka u emi si ji u 
ko joj je gost bio Ne nad Po po vić, dok je pri li kom go sto va nja Vu ka Je re mi ća na pra vlje no ukup no 47 re-
pli ka. Broj re pli ka je u na šem kor pu su de bat nih emi si ja naj vi še za vi sio od bro ja pre ki da nja, od no sno od 
bro ja slu ča je va upa da nja u reč.

Ka da se po sma tra tem po sme nji va nja re pli ka u pri vat nim raz go vo ri ma iz na šeg kor pu sa, do bi ja ju 
se sle de ći po da ci: naj ve ći broj re pli ka bio je u raz go vo ru ko ji je imao i naj br ži tem po go vo ra, i za 1 sat 
su ta 4 go vor ni ka na pra vi la ukup no 1952 re pli ke (ras po de la po uče sni ci ma je sle de ća: G – 477, I – 510, 
M – 627, i  S – 338). Raz go vor ko ji je imao naj ma nje re pli ka je ujed no i „naj spo ri ji“ raz go vor iz na šeg 
kor pu sa, tj. br zi na go vo ra je u pro se ku bi la naj ma nja, i u tom raz go vo ru od sat vre me na je bi lo ukup no 
758 re pli ka. Ako po gle da mo broj re pli ka po uče sni ku u raz go vo ru, si tu a ci ja je sle de ća: M – 344,  Iv. – 
340, i B – 74.

Upo re đu ju ći po dat ke o bro ju re pli ka u jav nim de ba ta ma i pri vat nim raz go vor ma ko je smo do bi li 
iz na šeg kor pu sa, uoča va mo da je u jav nim, for mal nim raz go vo ri ma broj re pli ka znat no ma nji ne go u 
pri vat nim, pri ja telj skim raz go vo ri ma. Na i me, u 5 sa ti jav nih raz go vo ra ko je smo ana li zi ra li na či nje no 
je ukup no 1141 re pli ka, dok je za istu ko li či nu vre me na u pri vat nim raz go vo ri ma bi lo čak 6353 re pli ka. 
Broj re pli ka ne tre ba uvek do vo di ti u ve zu sa tem pom go vo ra, jer, kao što smo vi de li, naj spo ri ji tem po 
go vo ra bio je za stu pljen u pri vat nom raz go vo ru, ko ji opet ima vi še re pli ka ne go u jav nim de ba ta ma ko je 
smo mi ana li zi ra li. Po red pre ki da nja, za ko je smo po ka za li da uti če na broj re pli ka, i pri su stva mo de ra to-
ra, fak tor ko ji je ta ko đe od lu ču ju ći je i taj što se u te le vi zij skim de ba ta ma ovog ti pa oče ku je od uče sni ka 
(naj vi še od go sta) da „dr ži reč“ du že, tj. da nje go va re pli ka ne bu de krat ka, štu ra, već u od re đe noj me ri 
in for ma tiv na i de talj na, pa je sto ga u ovim emi si ja ma, bez ob zi ra što je tem po go vo ra uglav nom pri bli-
žan tem pu go vo ra u pri vat nim raz go vo ri ma, broj re pli ka znat no ma nji ne go i u „na spo ri jem“ pri vat nom 
raz go vo ru iz na šeg kor pu sa.

3.3. Intenzitet glasa

U na šem ma te ri ja lu naj če šće po ja ča ni in ten zi tet gla sa ja vljao se u slu ča je vi ma em fa ze, kao i pri-
li kom pre ki da nja i pre kla pa nja. Po red to ga, po ja ča va nje gla sa je bi lo ka rak te ri stič no i kod od re đe nih 
si tu a ci ja pre pri ča va nja ili ci ti ra nja di ja lo ga, što je bio slu čaj kod pri vat nih raz go vo ra.  

Kod de ba ta in ten zi tet gla sa je bio po ja čan pri li kom em fa ze, i po seb nu em fa tič nost do bi ja ju kon-
tra stiv na zna če nja, od no sno ono što je zna čaj no sa po le mič kog sta no vi šta. Vr lo če sto se ta ko pri li kom 
kon tra sti ra nja iz dva ja ju po ja ča nim in ten zi te tom re či i fra ze po put: naš, oni, mi, vi, ume sto, na pro tiv, a, 
ali, osim to ga, jav ni i sl. Za tim, seg men ti dis kur sa ko je mo že mo na zva li eva lu a tiv nim (Po lo vi na i Pa nić, 
2011:387) do bi ja ju u in ten zi te tu, i naj čeć še se iz go va ra ju spo ri jim tem pom. Lek se me kao naj vi še, te ško, 
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si gur no, ogrom no, ap so lut no itd. već sa me po se bi sa dr že ne ku vr stu em fa ze, te bi va ju su pra seg ment no 
na gla še ne uko li ko is ka zu ju i stav go vor ni ka o to me ka ko vred nu je od re đe nu ide ju. Po red to ga, po ja-
ča nim in ten zi te tom bi va ju is tak nu ti de lo vi is ka za ko ji ima ju ne ku vr stu de li mi ta tiv ne funk ci je: da kle, 
zna či, pr vo … dru go … tre će, i sl.

I u jav nim i u pri ja telj skim raz go vo ri ma pre ki da nje i go vor uglas ta ko đe su uzro ci po ja ča va nja 
gla sno će, pa je ta ko po ve ća ni in ten zi tet pri su tan u slu ča ju da uče sni ci go vo re uglas, a ka da je dan od u-
sta ne i pre pu sti reč dru go me, in ten zi tet gla sa go vor ni ka ko ji je za dr žao reč se po ste pe no sma nji i vra ti u 
za nje ga ka rak te ri sti čan op seg gla sno će.

U pri vat nim raz go vo ri ma gla sno ća se po ja ča va la vr lo če sto i u slu ča je vi ma ka da go vor nik že li da 
oka rak te ri še ne ki iz raz ili reč kao ko mič nu, du ho vi tu, da kle ka da su u pi ta nju igre re či, od no sno ka da je 
reč o me ta je zič koj funk ci ji, na pri mer:

  I: što bi Li si ca rek’o unizve rite ti ma uspo re no

U ovom slu ča ju vi di mo da je go vor nik I, po red to ga što je „reč“ uni zve ri te ti ma iz go vo rio gla sni je, 
iz go vo rio ju je i spo ri jim tem pom i do dat no je na taj na čin is ta kao, a po vrh sve ga sa pre ki di ma je iz go-
va ra, ka ko bi se što ja sni je uoči la igra re či u ko joj reč „zve ri“ fi gu ri ra u re či ko ja se od no si na uni ver zi tet.

Sma nji va nje in ten zi te ta gla sa u na šem kor pu su ja vljao se naj vi še kao mar ker kra ja is ka za i kra ja 
tur nu sa, a u sle de ćem pri me ru vi di mo slu čaj da je go vor nik OB ti šim gla som (sti ša va nje gla sa po či nje 
na kon iz go vo re nih slo go va i-ma- i obe le žen je sim bo lom ↓) i uspo re nim tem pom ko ji se pa ra lel no ja-
vlja, da la sig nal sa go vor ni ci da uzme reč, što LJS i či ni, i to pre ne go što OB za vr ši svoj is kaz, pa se ta ko  
„uti sak da”i „pa me ni” pre kla pa ju – što je u tran skrip tu uokvi re no ugla stim za gra da ma. 

  OB: (...) Lji ljo, ima↓la sam [u ti sak da ti ho uspo re no
  LJS: Pa me ni] je sad

I u pri vat nim raz go vo ri ma je za stu pljen taj me ha ni zam mar ki ra nja kra ja tur nu sa ili kra ja is ka za 
– ti ši glas i uspo ra va nje tem pa. U ovim raz go vo ri ma iz ra zi ko ji pred sta vlja ju ne ki vid ko men ta ra na pret-
hod no iz re če no če sto se ja vlja ju na kra ju is ka za ka da go vor nik že li da nje gov sa go vor nik uzme reč i dâ 
svo je mi šlje nje o iz re če nom, ili po ka že even tu al nim pi ta njem za in te re so va nost za da tu te mu, i ti iz ra zi, 
po put za mi sli, iz go vo re ni su u ova kvim slu ča je vi ma ti še, na pri mer:

  I: (...) ima li smo i po slu že nje i pi će po sle ↓za mi sli ti ho uspo re no
  M: šta je bi lo za po slu že nje? 
 

Po red to ga, u pri vat nim raz go vo ri ma uz vi ci ti pa jao, joj, ma ne moj, ’aj de bi va ju iz go vo re ni ve-
ćom ja či nom gla sa. Tre ba na po me nu ti i to da se u pri vat nim raz go vo ri ma pri li kom ci ti ra nja, tj. na vo đe-
nja tu đih re či, vr lo iz ra zi to ko ri sti pro me na in ten zi te ta gla sa, tem pa, in to na ci je, kao i pa ra lin gvi stič kih 
obe lež ja za mar ki ra nje de la is ka za ko ji pred sta vlja ci tat, što se uoča va u sle de ćem pri me ru:

  D: (...) pro fe so re, to ni je mo je uspo re no /i ja kre nem ta ko da la žem ↓pro vid no ti ho ubr za no (...)

Kao što se mo že vi de ti, pro me ne in ten zi te ta gla sa i tem pa go vo ra vr lo če sto se me đu sob no kom bi-
nu ju i ima ju raz li či te dis kurs ne funk ci je. Osvr nu će mo se na slu ča je ve pre ki da nja i pre kla pa nja, sma tra ju ći 
ih vr lo in te re sant nim ka da su u pi ta nju pro zo dij ski fe no me ni ko je smo u ovom is tra ži va nju pro u ča va li. 

3.4. Varijacije tempa i intenziteta glasa – prekidanje i preklapanja

U sle de ćem pri me ru na ve den je deo raz go vo ra u emi si ji Po li graf ko ji se od vi ja iz me đu Ju go sla va 
Ćo si ća i Ne na da Po po vi ća. Uku pan broj re pli ka – tur nu sa je 9, i pri tom ima 4 slu ča ja pre kla pa nja go-
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vor ni ka sa pre ki da nji ma. Sa mo 5 is ka za su za vr še ni, ili pre ci zni je – kom plet no iz go vo re ni, po što je ipak 
po sto ja lo pre kla pa nje, ali ne i pre kid is ka za. Is ka za ko ji su za po če ti i pre ki nu ti ima 5.

 JĆ: Vi ho će te da ka že te da je Vla da /ve o ma uspo re no ma lo nov ca odvo ji la i da taj no vac ne će  
 ima ti uti caj [na
 NP: Ap so] lut no. [O VO što su ura di li 
 JĆ: gde bi ste vi na šli ubr za no ]
 NP: [o vim me ra ma 
 JĆ: Ka ko bi ste vi odvo ji li] no vac i gde bi ste ga vi na šli, ↓go spo di ne Po po vi ću? ti ho
 NP: Ap so lut no. Mi bi ga tra ži li kod LO GIČ NIH eko nom skih part ne ra.
 JĆ: A ko ji su eko nom ski part ne ri Sr bi je u ovom tre nut ku ka da je či tav svet u-u kri zi i o kom  
 nov cu vi go vo ri te? 
 NP: [Mi go vo ri mo
 JĆ: Haj de, kon kret no vas] ↓pi tam ti ho 

Po gle daj mo naj pre šta se de ša va sa tem pom go vo ra. Ovaj seg ment po či nje 11 mi nu ta i 42 se kun de 
od po čet ka emi si je i tra je 19 se kun di. U ovom de lu raz go vo ra  iz go vo re no je 162 slo ga ukup no, i evi-
dent no je da je tem po go vo ra vr lo brz. Za pra vo, pro seč na br zi na go vo ra u ovom seg men tu je 8,526 slog/
sec. Oba go vor ni ka su ina če to kom emi si je uglav nom br zo go vo ri la, sa pro seč nim tem pom 5,588 slog/
sec. U ovom de lu raz go vo ra uoč lji vo spo ri jim tem pom iz go vo re na je je di no reč ve o ma, i tim uspo re ni-
jim iz go vo rom, za jed no sa po ja ča nom gla sno ćom, JĆ se ko ri sti da bi tu reč is ta kao. Iz ra zi to ubr za nim 
tem pom go vor nik JĆ iz go va ra is kaz „gde bi ste vi na šli” ko jim pre ki da sa go vor ni ka, i u že lji da i sam ne 
bu de pre ki nut – ubr za va, me đu tim nje gov is kaz ipak ne bi va za vr šen.

Osvr ni mo se sa da na va ri ja ci je u in ten zi te tu gla sa. Vr lo je upa dlji vo da se u ovom de lu raz go vo ra 
go vor ni ci ko ri ste po ja ča nim in ten zi te tom gla sa na vr lo raz li či te na či ne, tj. u du e lu ima ju vr lo raz li či te 
stra te gi je ko ri šće nja gla sno će. Na i me, JĆ (vo di telj) pri li kom pre ki da nja sa go vor ni ka ne ko ri sti po ja ča ni 
in ten zi tet gla sa, već ja čim gla som se slu ži ov de sa mo pri li kom em fa ze, pa su ta ko re či ve o ma, ne će, vi, 
ko ji, kom iz go vo re ne gla sni je. On za pra vo u ovom de lu di ja lo ga go vo ri svo jom uobi ča je nom ja či nom 
gla sa, a na dva me sta go vo ri ti šim gla som, oba pu ta ka da za vr ša va is kaz, i pre pu šta reč sa go vor ni ku. A 
go vor nik NP po ja ča nim in ten zi te tom gla sa go vo ri sva ki put ka da uzme reč, bi lo da je on taj ko ji pre ki da 
sa go vor ni ka, bi lo da je on pre ki nut pa na sta vlja da go vo ri, bi lo da je do bio reč pa ne mo ra da se za nju 
„bo ri“. Da bi ne ke de lo ve is ka za is ta kao, on ih iz go va ra iz u zet no po ja ča nim gla som, kao na pri mer: ovo, 
lo gič nih. Ov de mo že mo re ći da go vor nik NP ova ko na stu pa da bi za dr žao reč i da bi se po sta vio „iz nad“ 
sa go vor ni ka, pa ga gla sno ćom „po kla pa“, što mo že po sma tra ču, u ovom slu ča ju pu bli ci, su ge ri sa ti da je 
on za pra vo ugro žen pi ta nji ma vo di te lja JĆ. Na su prot to me, JĆ na sto ji da gla som uobi ča je ne ja či ne na 
pu bli ku de lu je kao oso ba ko joj ni je po treb no da se na taj na čin „nad ja ča va“ sa sa go vor ni kom, već kao 
da po la zi od pret po stav ke da on sva ka ko ima pred nost sa mim tim što je vo di telj i što je u po zi ci ji da po-
sta vlja pi ta nja, a ne da od go va ra.

4.  ZAKLJUČAK

Na osno vu na še ana li ze, mo že mo re ći da se pro zo dij ska obe lež ja tem pa i in ten zi te ta gla sa u 
jav nom i pri vat nom go vo ru ko ri ste na vr lo slič ne na či ne, tj. da jav ni i pri vat ni raz go vo ri ge ne ral no ne 
po ka zu ju dra stič ne raz li ke ka da se po sma tra ju ovi pa ra me tri. Ipak, ne ke raz li ke po sto je, pa je ta ko br-
zi na jav nih raz go vo ra iz na šeg kor pu sa bi la pri lič no ujed na če na, dok je me đu pri vat nim raz go vo ri ma 
vi še va ri ra la. I di na mi ka raz go vo ra kod pri ja telj skih kon ver za ci ja bi la je vi še ne u jed na če na: te me se 
sme nju ju raz li či tom br zi nom, uglav nom za to što ne ma mo de ra to ra, ra zno li ke su i broj ne. Za raz li ku od 
pri ja telj skih raz go vo ra, u jav nim raz go vo ri ma su se re pli ke spo ri je raz me nji va le, tj. bio je ma nji broj 
re pli ka, ta ko đe zbog pri su stva vo di te lja i zbog sa me kon cep ci je ovih emi si ja – go sti su u emi si ji da bi 
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iz ne li i ela bo ri ra li svo je sta vo ve o od re đe nim pi ta nji ma i pro ble mi ma, dok se u pri vat nim raz go vo ri ma 
sa go vor ni ci po na ša ju mno go ko mot ni je.

I u pri vat nim i u jav nim raz go vo ri ma po ja ča ni in ten zi tet gla sa je ko ri šćen uglav nom za is ti ca-
nje, za pre ki da nje ili za za dr ža va nje re či, dok je ti šim gla som uglav nom sig na li zi ra no sa go vor ni ku da 
se tur nus za vr ša va ili da je u pi ta nju us put ni ko men tar, ko ji je vr lo če sto iz go vo ren ubr za nim tem pom. 
Uko li ko go vor nik iz rek ne kra tak ko men tar na ne što što je pret hod no re kao, vr lo če sto će, na ro či to u 
pri ja telj skim raz go vo ri ma, taj ko men tar iz go vo ri ti ti šim gla som, i sig na li zi ra ti, ne sa mo lek sič ki (za mi-
sli, mo(že)š mis’iti, ne mo gu da ve ru jem), već i pro zo dij ski, sa go vor ni ku da uzme reč i is ka že svoj stav 
po vo dom to ga. Ali ako uvo di no vu te mu, go vor nik će ove iz ra ze iz go vo ri ti po ja ča nim in ten zi te tom. U 
ne for mal nim raz go vo ri ma po ja čan in ten zi tet se ko ri stio pri li kom iz go va ra nja uz vi ka (joj, ma ne moj i 
sl.), dok se u jav nim raz go vo ri ma ove re či i iz ra zi ni su ni ko ri sti li.

Ima ju ći u vi du da nam pro u ča va nje pro zo di je mo že da ti po dat ke o in for ma ci o noj struk tu ri dis kur-
sa, kao i o pro ce su i ra nju dis kur sa (Da mron, 2004), mo že mo re ći da va ri ja ci je in ten zi te ta gla sa i br zi ne 
go vo ra i nji ho ve me đu sob ne kom bi na ci je, kao i dru ga su pra seg men tal na obe lež ja, po ka zu ju ka ko go vor-
nik or ga ni zu je is ka ze ne sa mo u okvi ru svog do pri no sa u kon ver za ci ji, već i ka ko po sta vlja svo je is ka ze 
u od no su na do pri nos sa go vor ni ka, kao i u od no su na ce lo ku pan van lin gvi stič ki – si tu a ci o ni, psi ho lo ški, 
so ci jal ni kon tekst.
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PROSODIC FEATURES IN PUBLIC AND PRIVATE CONVERSATIONS

Summary

Since there are many significant differences in different linguistic lеvels between public and private 
conversations, the aim of this research was to compare these two types of discourse according to their characteristics 
at suprasegmental level. We focused on variations in tempo, i.e. speech rate, and in loudness, separately and in 
combination. We also investigated the linguistic functions that these variations have in the two types of discourse.

We showed that variations in speech rate and loudness are closely tied with the other levels of discoursal 
organisation – such as turn-taking, and with lexical and pragmatic features of discourse. Speech rate in formal, 
public conversations did not have great fluctuations, unlike private conversations, where speech rate varied to a 
greater extent. In private conversations the dinamics of turn-taking was greater and the turns were shorter as well, 
which is not always tied to higher speech rate, but to the fact that participants have more freedom in taking the turn, 
in interupting, etc. in this type of discourse, since a “moderator” is not present in these conversations. Exaggerated 
loudness (often combined with higher speech rate) appeared in the cases of interrupting both in public and private 
conversations. In public conversations greater loudness was the main means for emphasis, as well as for keeping 
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the floor, and in private conversation greater loudness was more often used for making the narratives, quoted 
dialogues, etc. more dynamic, interesting, vivid.

Variations in prosodic features, along with other linguistic features, show us how participants build and 
organize their own contribution in conversation, and their attitude towards other participants and their utterances. 
Therefore, when interpreting the results of the analysis of public and private discourse, we should bear in mind 
that variations in prosodic, and in other linguistic features, also depend on the topics of conversations, personal 
characteristics of participants, and other extralinguistic factors.
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ана ранЂелоВић

ФОНетСки АСПект СлАВеНизАМА  
у ПОезиЈи ЈОВАНА ДОшеНОВиЋА

У ра ду1 се са фо нет ског аспек та ана ли зи ра ју сла ве ни зми у збир ци пе са ма Лї ри че ска пѣ нїя Јо ва на До ше но-
ви ћа. Екс цер пи ра на гра ђа кла си фи ко ва на је у пет гру па: сла ве ни зми без ре дак циј ских фо нет ских обе леж ја, 
сла ве ни зми са за јед нич ким срп ско сло вен ским и ру ско сло вен ским гла сов ним осо би на ма, сла ве ни зми са 
срп ско сло вен ским гла сов ним осо би на ма, сла ве ни зми са ру ско сло вен ским (ру ским) гла сов ним осо би на ма 
и сла ве ни зми с ме шо ви тим гла сов ним осо би на ма (сла ве но ср би зми или хи бри ди). Ана ли за је по ка за ла да 
су сла ве ни зми пред ста вља ли До ше но ви ће ву же љу за ва ри ра њем пе снич ког ис ка за, али и да чи не са став ни 
део пе сни ко вог лек сич ког фон да.

Кључ не ре чи: сла ве ни зам, сла ве но ср би зам, хи брид, сла ве но срп ски је зик, ру ско сло вен ски је зик, 

1.  уВОДНА РАзМАтРАњА

1.1. културноисторијски контекст

Кра јем XVI II ве ка, по ср бља ва њем ру ско сло вен ског, уз уво ђе ње не ких еле ме на та срп ско-
сло вен ског и ру ског књи жев ног је зи ка, ства ра се но ви срп ски књи жев ни је зик – сла ве но срп ски2. 
Сла ве но срп ски је зик на стао је као по сле ди ца же ље срп ских ства ра ла ца да пи шу је зи ком ко ји ће 
би ти ра зу мљив чи та о ци ма, бу ду ћи да до тад вла да ју ћа ру ско сло вен ска пи сме ност ни је би ла ра-
зу мљи ва ши рем ауди то ри ју му. Ср би зи ра ње се нај че шће огле да ло у при ла го ђа ва њу и пре во ђе њу 
ру ско сло вен ске и ру ске лек си ке. Нај че шће је ру ско сло вен ска или ру ска реч за ме њи ва на срп ском 
или је фо нет ски и мор фо ло шки адап ти ра на пре ма срп ском је зи ку. Због сво је спе ци фич не ге не зе, 
сла ве но срп ски је зик је у ли те ра ту ри че сто на зи ван хи брид ним или ме шо ви тим је зи ком. Ства-
ра ње но вог књи жев ног је зи ка од ви ја ло се уз бла го слов аустриј ских вла сти, ко ји ма је би ло у ин-
те ре су да вој во ђан ске Ср бе уда ље од пра во слав не Ру си је. Та ко је сла ве но срп ски је зик по ти снуо 
ру ско сло вен ски у књи жев но сти, на у ци и ад ми ни стра ци ји, али не и у бо го слу жбе ним тек сто ви ма, 
у ко ји ма је вла да ју ћу уло гу са чу вао цр кве но сло вен ски је зик, тј. ње го ва ру ска ре дак ци ја.

Осо би не сла ве но срп ског је зи ка раз ли ко ва ле су се од јед ног пи сца до дру гог, па чак и у окви-
ру јед ног истог де ла. Има ју ћи у ви ду да за сла ве но срп ски ни је би ла на пи са на гра ма ти ка, ко ја би 
нор ми ра ла осо би не овог је зи ка, пи сци су има ли сло бо ду да ком би ну ју еле мен те раз ли чи тих је зи ка.3 

Пр во де ло штам па но сла ве но срп ским је зи ком био је Сла ве но срп ски ма га зин За ха ри је Ор фе ли-
на, об ја вљен 1768. го ди не у Ве не ци ји. То је био пр ви срп ски ча со пис. Ор фе лин у ње му из но си иде ју о 
по ср бља ва њу ре чи ко је су чи та о цу не ра зу мљи ве и при зна је да ће у та квим на по ри ма би ти и гре ша ка.4

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178009 Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка и 
из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство за 
про све ту и на у ку Ре пу бли ке Ср би је.

2  Де таљ ни је о зна ча ју и раз во ју сла ве но срп ског је зи ка пи са ли су: Ире на Гриц кат (1966: 61–66), Алек сан дар Мла де но-
вић (1973: 45–46), Па вле Ивић (1998: 129–135) и др.

3  „За раз ли ку од ру ско сло вен ског, сла ве но срп ски ни је имао гра ма ти ке. Не до ста ја ла су пра ви ла о то ме ко је је зич ке 
еле мен те тре ба узи ма ти из јед ног из во ра, а ко је из дру гог или тре ћег. У на че лу је би ло до пу ште но узе ти би ло ко ју 
по је ди ност из сва ког од уз вор них је зи ка. Сто га је и да нас не мо гу ће на пи са ти гра ма ти ку то га је зи ка на осно ву де ла 
сла ве но срп ских пи са ца“ (Ивић 1998: 134).

4  Уп. рад Алек сан дра Мла де но ви ћа (1960: 228–235). 
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Срп ски на род у Вој во ди ни ве о ма је це нио сла ве но срп ске пи сце, пре по зна ју ћи у њи ма за-
штит ни ке сво је на ци је и ве ре. Мно ги пи сци ва жни за исто ри ју срп ске књи жев но сти пи са ли су 
сла ве но срп ским је зи ком: Јо ван Сте ри ја По по вић, Ми ло ван Ви да ко вић, Са ва Мр каљ, Па вле Со ла-
рић, Јо ван Ха џић, Ата на си је Стој ко вић, Са ва Те ке ли ја и дру ги ства ра о ци с кра ја XVI II и по чет ка 
XIX ве ка. 

У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка об ли ку је се иде ја о по тре би пи са ња на на род ном је зи ку. Го-
ди не 1783. До си теј Об ра до вић об ја вљу је ауто би о граф ско де ло Жи вот и при кљу че ни ја у осно ви 
на род ним је зи ком, и у ње му из но си став да „уче ни љу ди ва ља да на про стом је зи ку пи шу“, да 
би књи жев ност мо гла што ко ри сни је по слу жи ти на ро ду. Ме ђу тим, До си теј се ни је у пот пу но сти 
осло бо дио цр кве но сло вен ског ути ца ја. Ме ђу пи сце ко ји су сле ди ли До си те је ву иде ју о пи са њу на 
на род ном је зи ку тре ба свр ста ти Ема ну и ла Јан ко ви ћа, Јо ва на Му шка ти ро ви ћа, Авра ма Мра зо ви ћа 
и дру ге (Ми ла но вић 2004: 114).

По че так де вет на е стог ве ка Ср би су до че ка ли са не ре ше ним пи та њем књи жев ног је зи ка, 
али и по ред упо тре бе ру ско сло вен ског и сла ве но срп ског, на род ни је зик је имао ве ли ки број при-
ста ли ца. На род ним је зи ком су пи са ли књи жев ни ци у вре ме устан ка у Ср би ји. Га ври ло Ко ва че вић 
1804. го ди не об ја вљу је спев у ко ме пре о вла ђу ју на род ни еле мен ти, а за њим иду Ге ор ги је Ми-
ха ље вић, Са ва Те ке ли ја, Сте фан Ра јић, Јо а ким Ву јић, Јо ван До ше но вић, Лу ка Ми ло ва нов5 и још 
не ки пи сци ко ји пи шу на род ним је зи ком. 

1.2. лингвистички релевантна биографија Јована Дошеновића

Јо ван До ше но вић ро ђен је 20. ок то бра 1781. го ди не у лич ком се лу По чи те љу. Уз оца све-
ште ни ка сте као је пр ва зна ња – сри цао је пр ва сло ва, слу шао хај дуч ке при че и на род на пре да ња. 
Као три на е сто го ди шњег де ча ка, стриц га је од вео у За дар , на ита ли јан ске и ла тин ске шко ле, а ка-
сни је и у Па до ву, где је Јо ван До ше но вић по стао док тор фи ло зо фи је 1806. го ди не. У ме ђу вре ме ну 
је, су де ћи по со не ту По чи те љу, да ти ра ном 1804. го ди не, по се тио род но ме сто.6

По сле бо рав ка у По чи те љу До ше но вић од ла зи у Трст, где сре ће Па вла Со ла ри ћа7, Ата на си-
ја Стој ко ви ћа и Дра гу Те о до ро ви ћа – след бе ни ке До си те ја Об ра до ви ћа и ње го вих про све ти тељ-
ских иде ја. 

Иако се ба вио тр го вач ким на у ка ма и књи го вод ством (Ива нић 2005: 255), глав на љу бав 
оста ла му је књи жев ност. До ше но вић по ста је по знат књи жев ној јав но сти по при год ној пе сми 
вла ди ци Мој се ју Ми о ко ви ћу 1807, а исто вре ме но пи ше и Чи сле ни цу, при руч ник из ма те ма ти ке.8 
Пре шав ши у Пе шту, он 1809. го ди не об ја вљу је две књи ге, обе на на род ном је зи ку: Чи сле ни цу 
(пред го вор да ти ран 6. апри ла), а за тим и Лї ри че ска пѣ нїя (пред го вор да ти ран 30. ма ја).9

Пре ма по ро дич ном пре да њу, До ше но вић је умро 1813. го ди не. 

5  „На кон тан ке, а пре по зна тљи ве тра ди ци је (Ор фе лин, Ра јић, Ве зи лић, До си теј), у срп ској по е зи ји пр ве де це ни је XIX 
ве ка по ја вљу ју се обри си ре ги о нал но оса мо ста ље них пе снич ких шко ла. По ред тр шћан ског и срем ско кар ло вач ког 
кру га не сум њи во по сто ји и круг бу дим пе штан ских пе сни ка“ (Па вић 1991: 31).

6  У се ћа њу сна хе Ја ње, су пру ге До ше но ви ће вог бра та Сте ва на, остао је „ли је па ста са и об лич ја, благ и сми рен“. За 
вре ме бо рав ка у По чи те љу иза зи вао је ве ли ку па жњу на ро да, по ма гао је оцу, „ба вио се чи та њем и сво јом пи са ри-
јом“, „раз го ва рао с на ро дом озбиљ но, а сми ре но и ти хо, и уви јек би се бла го осмје шки вао“ (Ни ко ла је вић 1914: 12).

7  У ли те ра ту ри се Са ва Мр каљ, Јо ван До ше но вић и Па вле Со ла рић на зи ва ју пи сци ма „кра ји шког кру га“ (Ива нић 2005: 
269, Ми ла но вић 2011: 127).

8  До ше но вић је ме ђу прет плат ни ке Чи сле ни це ста вио и ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа. По слао му је на по клон обе 
сво је књи ге но вем бра 1809. го ди не (Ива нић 2005: 255). 

9  Ва жно је по ме ну ти ми шље ње Па вла Иви ћа: „Сви су ови тек сто ви би ли на пи са ни екав ски, уко ли ко упо тре бље ни 
пра во пис уоп ште до пу шта да се о ово ме ства ра ју за кључ ци, бу ду ћи да се на ме сту не ка да шњег во ка ла јат нај че шће 
ни је пи са ло ни е ни је ни ије, већ ста ри знак за јат (ѣ). Ди ја ле кат ска бо ја је зи ка је шу ма диј ско-вој во ђан ска, иако је 
До ше но вић био ро дом ије ка вац, Ли ча нин“ (Ивић 1998: 163).
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1.3. корпус и методи анализе

 У на шем ра ду пред мет ана ли зе чи не сла ве ни зми у До ше но ви ће вој збир ци пе са ма Лї ри че ска 
пѣ нїя.10 Ко ри шће но је из да ње Са бра них пе са ма Јо ва на До ше но ви ћа, ко је је при ре дио Ду шан Ива-
нић.11 Циљ ра да је да пру жи пре глед сла ве ни за ма у До ше но ви ће вој по е зи ји пре ма њи хо вим фо-
нет ским осо би на ма. Ово пи та ње до би ја на зна ча ју у књи зи Све то за ра Сти јо ви ћа Сла ве ни зми у 
Ње го ше вим пе снич ким де ли ма (Сти јо вић 1992).

Екс цер пи ра ну гра ђу кла си фи ко ва ли смо на сле де ћи на чин: пр ву гру пу чи не сла ве ни зми без 
ре дак циј ских фо нет ских обе леж ја, дру гу сла ве ни зми са за јед нич ким срп ско сло вен ским и ру ско-
сло вен ским гла сов ним осо би на ма, за тим сле де сла ве ни зми са срп ско сло вен ским гла сов ним осо-
би на ма, сла ве ни зми са ру ско сло вен ским (ру ским) гла сов ним осо би на ма и, на кра ју, сла ве ни зми с 
ме шо ви тим гла сов ним осо би на ма (сла ве но ср би зми или хи бри ди).

2.  ФОНетСки АСПект СлАВеНизАМА

Под тер ми ном сла ве ни зми под ра зу ме ва мо ре чи ко је су сло вен ског по ре кла и ко је при па-
да ју ру ско сло вен ском, ру ском књи жев ном, сла ве но срп ском и срп ско сло вен ском је зи ку, али не 
при па да ју срп ском на род ном је зи ку. У но ви јој сла ви стич кој ли те ра ту ри о сла ве ни зми ма су пи-
са ли Ни ки та Тол стој (1977), Слав ко Ву ко ма но вић (1988), Љи ља на Су бо тић (1989), Алек сан дар 
Мла де но вић (1993) и др. По је ди ни на уч ни ци под сла ве ни зми ма под ра зу ме ва ју са мо лек си ку из 
цр кве но сло вен ског је зи ка, али не и из ру ског на сле ђа. Та ко код Ни ки те Тол сто ја по сто ји по де ла 
на сла вја ни зме и ру си зме, што и има оправ да ње у ру ској ли те ра ту ри јер је ту реч о лек си ци из до-
ма ћег, тј. ру ског на сле ђа и цр кве но сло вен ског. Бу ду ћи да је на наш је зик, по ред ста рок њи жев не 
тра ди ци је срп ске и ру ске ре дак ци је, ути цао и ру ски, ра зу мљи во је да по јам сла ве ни зам са др жи и 
ру ску ком по нен ту.

2.1. Славенизми без редакцијских фонетских обележја

Раз ли ке из ме ђу срп ско сло вен ског и ру ско сло вен ског је зи ка ти чу се пре све га од ре ђе них 
фо нет ских спе ци фич но сти. По сто ји, ме ђу тим, од ре ђе ни број ре чи ко је сво јим гла сов ним ли ком 
не омо гу ћа ва ју свр ста ва ње у јед ну или дру гу гру пу. Та кве лек се ме при па да ју оп штем цр кве но-
сло вен ском лек сич ком фон ду и на зи ва мо их цр кве но сла ве ни зми ма. Оне су у на шој гра ђи нај број-
ни је12: чрез13 (пред лог, 26), сло ва14 (ген. мн., 27), ло но (ном, јд., 30), ду ха (ген. јд., 35), лу че (акуз. 
мн., 40), не бес (ген. мн., 40), твар (ном. јд., 41), на ол та ру (лок.јд., 43), мир (ном. јд., 43), вре да 
(ген. јд., 43), ве сном (ин стр. јд., 49), чув ства (акуз. мн., 51), жи зне но (при лог, 52), власт (акуз. јд., 
58), слад ко гла сна (ном, јд. ж. р., 65), бла го дат не (акуз. мн. ж. р., 68), ан ге ли (ин стр. мн., 71), по кой 
(акуз. јд., 78), бле ском (ин стр. јд., 119), пи та тел ни ца (ном. јд., 99).

10  Ова збир ка са др жи и пред го вор ауто ра, ко ји је та ко ђе увр штен у кор пус.
11  По ме ну то из да ње са др жи фак си мил ни и при ре ђе ни део. При ре ђе ном де лу при кљу че на је  и До ше но ви ће ва пе снич ка 

за о став шти на, али она не чи ни кор пус бу ду ћи да не ма ори ги нал ног тек ста.
12  Има ју ћи у ви ду огра ни че ни обим ра да, не ће мо на во ди ти све при ме ре, већ ће мо се огра ни чи ти на оне нај фре квент-

ни је.
13  За ни мљи во је да До ше но вић ско ро до след но ко ри сти цр кве но сло вен ски пред лог чрез.. На род ну ва ри јан ту кроз на-

ла зи мо са мо у сти ху: „Да ми ло сти кроз вас не мам.“
14  Лек се ма сло во за бе ле же на је у пр вој књи зи Ву ко вих срп ских на род них пе са ма. Овај при мер „ти пич на је по твр да да 

се и у на род ној по е зи ји мо гу сре сти сла ве ни зми“ (Сти јо вић 1992: 209).
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2.2. Славенизми са заједничким гласовним особинама српскословенског  
       и рускословенског језика

Две фонетске црте заједничке су и српскословенском и рускословенском језику. То су група 
жд и именички суфикс са фонетизмом -ије.

Групу жд имају следеће лексеме из наше грађе: гражданина (ген. јд., 6), услажденїе (ном. 
јд., 8), вожд (ном. јд., 10), гражданство (акуз. јд., 11), по одежди (лок. јд., 39), надежда (ном, јд., 
52), знждител (ном. јд., 14), между (предлог, 15), потверждава (3. л. јд. презента, 22), такожде 
(речца, 23), рожденїя (ген. јд., 68), гражданка (ген. мн., 55), обхожденїя (ак. мн., 58), можданый 
(ном. јд. м. р., 86), нуждно (прилог, 87), нужда (ном. јд., 89), на гражданской (лок. јд. ж. р., 113), 
утврждава (3. л. јд. презента, 114), прохлаждава (3. л. јд., презента, 115), нуждна (ном. јд. ж. р., 
118).

Именички наставак -ије особина је и српскословенског и рускословенског, односно руског 
језика. У поезији Јована Дошеновића овај суфикс је веома продуктиван: основанїем (инстр. јд., 
10), на путешествїю (лок. јд., 11), житїя (акуз. мн., 12), теченїю (дат. јд., 16), о возведенїю (лок. 
јд., 19), писанїе (ном. јд., 20), о посланию (лок. јд., 22), решенїе (акуз. јд., 23), вступленїе (ном. јд., 
25), здравїю (дат. јд., 40), славословїе (акуз. јд., 65), о желанїю (лок. јд., 67), чтенїе (акуз. јд., 71), 
спасенїе (акуз. јд., 74), веселїя (ген. јд., 75), чесностїю (инстр. јд., 91), мудростїю (ген. јд., 91), 
обятїя (акуз. мн., 120), сочиненїе (ном. јд., 122), оглавленїе (ном. јд., 129).    

2.3. Славенизми са српскословенским гласовним особинама

Иако је до прекида употребе српскословенског језика код Срба дошло закључно негде 
половином XVIII века, српскословенски елементи наставили су да живе у српској писаној речи 
и после тога времена. 

Речи које припадају српскословенском језику најлакше је препознати преко типичне 
српскословенске вокализације полугласника у а (Стијовић 1992: 58). После XIV века, некадашњи 
по пореклу слаби полугласник у одређеним положајима15 у речи врло рано се развио у а.

Са почетним ва- < въ забележен је само прилог ваистину (47).
Рефлекс са < съ налазимо у следећим примерима: ест сабрало (3. л. јд. перфекта ср. р., 30), 

састанѣ (акуз. јд., 31), састанка (ген. јд., 31), сазда (3. л. јд. презента, 44).
Српски рефлекс а наместо полугласника налазимо у именицама пѣснотвораца (ген. мн., 

13), старац (ном. јд., 34) и низац (ном. јд., 119).
Вокално р садрже лексеме врлетный (ген. мн. ср. р., 60), смртоносна (ном. јд. ж. р., 62), 

смрт16 (ном. јд., 69) и мрзост (акуз. јд., 70).
Група шт17, која је битна одлика српске редакције старословенског језика, јавља се у 

одређеним лексемама у Дошеновићом језику: не трепеще (3. л. јд. презента, 41), пещеру (акуз. јд., 
48), вѣчносущнїй (акуз. јд. м. р., 67), щит (акуз. јд., 67), прибежище (акуз. јд., 79), вдовствующе 
(акуз. јд. ж. р., 81), у тисящу18 (лок. јд., 101), пища (ном. јд., 113), о просвѣщенїю (лок. јд., 120), 
общи (акуз. јд. ср. р., 124).

15  У тим позицијама, полугласник у слабом положају се губио у српском народном језику.
16  Ово је једини пример у грађи где Дошеновић употребљава вокално р када је ова именица у питању. У осталим 

случајевима, она има рускословенски рефлекс ер.
17  Графемом щ Дошеновић обележава и српскословенску групу шт и рускословенску групу шч.
18  Књижевна ситуација која је дозвољавала слободно кретање између славеносрпског, као хибридног језика, и 

српског народног, инспирисала је Дошеновића да слаже необично складне појаве (Иванић 2005: 263–264). Као 
пример наводимо стих: „У тисящу тисућ“, где примећујемо како се смењује облик именице са српскословенским и 
рускословенским гласовним особинама (тисящу – група шт и я уместо назала ѧ) и њене српске народне варијанте 
(тисућ).
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2.4. Славенизми са рускословенским (руским) гласовним особинама

У ру ско сло вен ском је зи ку је, као што је по зна то, во ка ли за ци јом ме ког по лу гла сни ка до би-
јен во кал е, а во ка ли за ци јом твр дог – во кал о.19

Ини ци јал но в- < въ, во- < въ и воз-20 < въз  за бе ле же но је у при ме ри ма: во о жи вле нїе (ном. 
јд., 11), вос по ми на нїе (ном. јд., 12), вни ма нїя (ген. јд., 13), во здух (акуз. јд., 16), всту пле нїе (ном. 
јд., 19), при во зве де нїю (лок. јд., 19), в21 (пред лог, 29), во зглас (акуз. јд., 35), вос кли цаю (3. л. мн. 
пре зен та, 43), вос крес (3. л. јд. пре зен та, 47), воз жи жу се (3. л. мн. пре зен та, 51), во зду шный 
(акуз. јд. м. р., 67), вме сто (пред лог, 69), взо ру (дат. јд., 69), воз сї я ти (ин фи ни тив, 74), вход (акуз. 
јд., 74), вскрай (ген. јд., 74), внѣ шно сти (ин стр. јд., 83), вну тре но (при лог, 94), во зраст (акуз. јд., 
109).

На су прот на ве де ним ру ско сла ве ни зми ма, у До ше но ви ће вој по е зи ји ја вља ју се и број ни 
при ме ри срп ског пре фик са у-: уга си ти (ин фи ни тив, 32), уз ди са ти (ин фи ни тив, 41), усла ћюе (3. 
л. јд. пре зен та, 37), угле да (3. л. јд. пре зен та, 38), укро ши ше (3. л. мн. аори ста, 40), уз ди ше (3. л. 
јд. пре зен та, 47), уз ди са нѣ (акуз. јд., 59), укор (акуз. јд., 63), уне се (3. л. јд. пре зен та, 65), не уз-
но си (3. л. јд. пре зен та, 68), утро бу (акуз. јд., 69), утѣ ху (акуз. јд., 70), уте ши (3. л. јд. пре зен та, 
71), укра ше ня (ген. јд., 87), улю дан (ном. јд. м. р., 89), услы ши (2. л. јд. им пе ра ти ва, 92), утѣ ше нѣ 
(акуз. јд., 98), уми ля том (ин стр. јд. ж. р., 101), уста ви (2. л. јд. им пе ра ти ва., 101), хо ће уз го й ти (3. 
л. јд. фу ту ра пр вог, 112).

Пре фикс с- < съ и со < съ на ла зи мо у лек се ма ма: со об ша ваю (3. л. мн. пре зен та, 11), со вер-
ше ном (дат. јд. ж. р., 12), со став (ном. јд., 26), со стра стли во (при лог, 28), со суд (акуз. јд., 30), 
со че таю (3. л. мн. пре зен та, 33), со жа лим (1. л. јд. пре зен та, 37), со гла сїе (акуз. јд., 41), соп стве ну 
(акуз. јд. ж. р., 56), со ю за (ген. јд., 60), со зда (3. л. јд. пре зен та, 65), со зда те лю (дат. јд., 65), на со-
бо ру (лок. јд., 67), со чи нѣн (ном. јд. м. р., 68), со чи ни те ля (ген. јд., 71), со гла си ћю (1. л. јд. фу ту ра 
пр вог, 74),  со жа лѣ нїе (ном. јд., 77), со чи не нїе (ном. јд., 122), со вер шен (акуз. јд. м. р., 127), со че-
та ваю (3. л. мн. пре зен та, 129) . 

Во кал е на ме сто ме ког по лу гла сни ка има ју сле де ће лек се ме: му дре цы (ном. мн., 7), пѣ вец 
(ном. јд., 9), отец (ном. јд., 11), сти хо тво рец (ном. јд., 11), пре ве ли че ствен не (ном. мн. ж. р., 13), 
пѣ сно пѣ вец (ном. јд., 15), ко неч но (прил, 17), зе мле дѣ лец (ном. јд., 29), ко нец (акуз. јд. 33), дѣ лец 
(ном. јд., 41), овец (ген. мн., 42), че сно га (ген. јд. ср. р., 63), чест (акуз. јд., 72),  свѣ то но сец (ном. 
јд., 74), вѣс то но сец (ном. јд., 74), за ря но сец (ном. јд., 77), чле не (акуз. мн., 109), ло же сно (при лог, 
112), од ре сту (3. л. мн. пре зен та, 115), по на ре сте (3. л. јд. пре зен та, 119). 

Па жњу да ље при вла че лек се ме по пут лю бов (ном. јд., 15), лю бов но (ном. јд. ср. р., 16), лю-
бе зник (но. јд., 32), лю бов ник (ном. јд., 58), лю бов ни ца (ном. јд., 30), лю бе зни це (вок. јд., 35), ко је 
би мо гле при па да ти ру ско сло вен ском сло ју јер има ју о уме сто по лу гла сни ка, али је при хва ће но 
ми шље ње П. Иви ћа да се, по што су ти об ли ци за бе ле же ни у на шем је зи ку мно го пре про до ра ру-
ско сло вен ског је зи ка, њи хо ва по ја ва мо ра об ја шња ва ти на дру ги на чин: „ве о ма ста рим ути ца јем 
ма ке дон ског из го во ра цр кве ног је зи ка (ко ји се у овом по гле ду од ли ко вао истим осо би на ма) и, 
мо жда и са мо де ли мич но, ослон цем на су фикс -ов-“ (Ивић 1966: 164).

Ру ско сло вен ски фо не ти зам не сум њи во је по све до чен у по ре клу су фик са -ество у сла ве ни-
зми ма ко је на ла зи мо у До ше но ви ће вој по е зи ји: ху до же ство (ном. јд., 7), му же ства (ген. јд., 8), 
ве ли че ство (ном. јд., 8), бо же ства (ген. јд., 8), есте ства (ген. јд., 8), не вѣ же ства (ген. мн., 9), 
вѣ же ство (ном. јд., 11), дру же ство (ном. јд., 11), мно же ство (ном. јд., 12), ере ти че ство (акуз. 
јд., 14), оте че ство (акуз. јд., 14), тор же ства (ном. јд., 24), иму щ е ства (акуз. јд., 89), су пру же-
ства (ген. јд., 111).

На ме сто во кал ног р и л при мар ног по ре кла у срп ско сло вен ском је зи ку, као што је по зна-
то, у ру ско сло вен ском је зи ку до ла зе ре флек си ер, ор и ол. Ове ре флек се за па жа мо у лек се ма ма: 

19  У срп ској ре дак ци ји по лу гла сни ци су се до XIV ве ка из јед на чи ли и во ка ли зо ва ли у а.
20  И ње го ва амо лом фна ва ри јан та вос-.
21  Овај пред лог на ла зи мо у три раз ли чи те ва ри јан те: у ру ској в (26) и ва (50), и у срп ској на род ној ва ри јан ти – у (30).
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тол ко ва тел (ном. јд., 9), без смерт них (ген. мн. м. р., 12), пер вен ство (акуз. јд., 12), без смерт на го 
(ген. јд. м. р., 12), гре че ска (ном. јд. ж. р., 13), смерт (акуз. јд., 14), вер ло (при лог, 33), че твер та 
(ном. јд. ж. р., 33), чер ну (акуз. јд. ж. р., 34), чер тог (акуз. јд., 40), серд бу (акуз. јд., 40), гор ли цу 
(акуз. јд., 43), тор же ствую (3. л. мн. пре зен та, 47), мол чи те (2. л. мн. им пе ра ти ва, 52), бер зо 
(при лог, 53), мер твен ное (ном. јд. ср. р., 54), тер зай (2. л. јд. им пе ра ти ва, 54), вол ки (ин стр. мн., 
60), сер деч но (акуз. јд. ср. р., 72), со вер шен (акуз. јд. м. р., 127).
  У До ше но ви ће вој по е зи ји за бе ле же не су не ко ли ке лек се ме са гру пом шч, ко ја је би ла од ли ка 
ру ско сло вен ске ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка: (ном. јд. ж. р., 51), щастлив (ном. јд. м. р., 56), 
свя щ е ный (акуз. јд. м. р., 66), иму щ е ства (ген. јд., 89).

Ру ско сло вен ски фо не ти зам од ли ко вао је и глас ч уме сто ћ у срп ским пре зи ме ни ма, ко ји 
До ше но вић до след но бе ле жи: До ше но вич (ном. јд., 5), Сте фа но ви ча (ген. јд., 6), Ра й ча (акуз. јд., 
71), Со ла ри чу (дат. јд., 72), Об ра до ви ча (ген. јд., 83).

2.5. Славенизми са мешовитим гласовним особинама, хибриди или славеносрбизми

О хи брид ној сла ве но срп ској лек си ци пи са ли су мно ги зна чај ни ис тра жи ва чи сла ве но срп-
ског је зи ка22, али је про у ча ва ње овог ти па хи брид не лек си ке ме то до ло шки  нај пот пу ни је раз ра ђе-
но у књи зи Све то за ра Сти јо ви ћа Сла ве ни зми у Ње го ше вим пе снич ким де ли ма. Сти јо вић сма тра 
да су сла ве но ср би зми „оне ре чи или об ли ци ко ји исто вре ме но са др же и ру ско сло вен ске (ру ске) и 
срп ске на род не цр те, а по не кад и срп ско сло вен ске – на ста ле у про це су де ли мич ног или пот пу ног 
ср би зи ра ња“ (Сти јо вић 1992: 94). 

На кон што је дао об ја шње ње шта сма тра сла ве но ср би зми ма, Сти јо вић је кла си фи ко вао 
при ме ре из Ње го ше вих де ла пре ма по ре клу еле ме на та. Из те кла си фи ка ци је А. Ми ла но вић (2005: 
325) из два ја че ти ри ти па укр шта ња је зич ких осо би на:

 а) ру ско сло вен ски + срп ско сло вен ски 
У на шој гра ђи то су при ме ри: со кро ви ща23 (ген. јд., 26), са дер жи (3. л. јд. пре зен та, 74) и 

свя щ е но сец (ном. јд., 77).

б)  ру ско сло вен ски + срп ско сло вен ски + срп ски на род ни је зик
За овај тип укр шта ња у До ше но ви ће вој по е зи ји ни је за бе ле жен ни је дан при мер.

в) срп ско сло вен ски + срп ски на род ни је зик
Про на шли смо са мо два ова ква хи бри да: са гре ше ње (ном. јд., 29) и тр за ня (ген. јд., 104).

г) ру ско сло вен ски + срп ски на род ни је зик
Сла ве но ср би зми до би је ни укр шта њем ових осо би на у на шој гра ђи су: ум ство ва нѣм (ин-

стр. јд., 8), пе ча та нѣ (акуз. јд., 24), пов то ра ва (3. л. јд. пре зен та, 37), че сно ће (ген. јд., 61), во пи-
я нѣм (ин стр. јд., 78), вос хи ћа ваю (3. л. мн. пре зен та, 83), явле нѣ (акуз. јд., 101), во о бра же нѣ ем 
(ин стр. јд., 107), до звол ства (ген. јд., 109).

На ве де ној кла си фи ка ци ји при до да је мо још је дан тип укр шта ња ко ји об у хва та лек се ме ко је 
се не мо гу ди фе рен ци ра ти на по ме ну та два ти па књи жев ног јeзика (срп ско сло вен ски и ру ско сло-
вен ски), тј. ко је у истом фо нет ском ли ку при па да ју оп штем цр кве но сло вен ском фон ду:

д) цр кве но сло вен ски + срп ски на род ни је зик

22  Исп. П. Ивић (1971), А. Мла де но вић (1977), Ј. Ка шић (1984), В. Ми хај ло вић (1982, 1984), Љ. Су бо тић (1989), А. 
Ми ла но вић (2005).

23  Гра фе му щ у овој лек се ми Д. Ива нић је у при ре ђе ном из да њу Са бра них пје са ма Јо ва на До ше но ви ћа тран скри бо вао 
као сла ве но срп ску гру пу шт. По твр ду за ова кво ре ше ње про на шли смо и у Реч ни ку цр кве но сло вен ско га је зи ка Са ве 
Пет ко ви ћа (Пет ко вић 2002).
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У До ше но ви ће вој пе снич кој за о став шти ни бе ле жи мо при ме ре: усла жде нїе (ном. јд., 8), 
упо до до бле нїя (ген. мн., 8), удо вол ствїя (ген. јд., 11), чув ство ва нѣ (акуз. јд., 11), укра ше нїе (ном. 
јд., 11), ство ре нь ма (ген. јд., 15), о ис ку ству (лок. јд., 23), ста ня (ген. мн., 60), все мо гу ћем (дат. јд. 
м. р., 65), же ла ня (ном. мн., 66), стран ству ю ћи (гл. прил. са да шњи, 67), гро зни ца (ном. јд., 114), 
угро жа ю ща (ном. јд. ж. р., 116).

3.   зАкЉучНА РАзМАтРАњА

Срп ска књи жев ност је у вре ме До ше но ви ће вог са зре ва ња би ла је зич ки мул ти ва лент на. Од-
су ство нор ме је пе сни ци ма до зво ља ва ло да се кре ћу из ме ђу срп ског на род ног, ру ско сло вен ског, 
сла ве но срп ског је зи ка и соп стве них нео ло ги за ма. До ше но вић је у сво ју по е зи ју унео сла ве ни зме 
без ре дак циј ских фо нет ских обе леж ја, не што лек се ма са срп ско сло вен ским гла сов ним осо би на-
ма, ре чи са ру ско сло вен ским, од но сно ру ским гла сов ним осо би на ма и сла ве ни зме са ме шо ви тим 
гла сов ним осо би на ма, тј. хи бри де или сла ве но ср би зме. Лек се ма са срп ско сло вен ским гла сов ним 
осо би на ма је нај ма ње. Че ста упо тре ба ре чи са ру ско сло вен ским, од но сно ру ским фо не ти змом у 
До ше но ви ће вој по е зи ји нор мал на је и оче ки ва на, као и зна ча јан број сла ве но ср би за ма, од но сно 
хи бри да. 

Ве ли ка ко ли чи на сла ве ни за ма (и по не ка ко ва ни ца), уз знат но ма њи удео лек си ке фол клор-
ног по ре кла, од ли ка је и је зи ка дру гих пи са ца сла ве но срп ске епо хе, та ко да у том по гле ду До ше-
но вић не од сту па од пред ро ман ти чар ског ма ни ра. Сла ве ни зми обо га ћу ју ње гов пе снич ки ис каз, 
чи не га све ча ни јим и сли ко ви ти јим. Не ки од ових сла ве ни за ма пред ста вља ли су, у пр вом ре ду, 
До ше но ви ће ву же љу за ва ри ра њем пе снич ког ис ка за. Си но ни мич ност об ли ка у окви ру сла ве ни-
за ма, а у не ким слу ча је ви ма и сла ве ни за ма и на род них фор ми, ко ри сти ла је До ше но ви ћу за за до-
во ља ва ње ме трич ких по тре ба.
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PHONETIC ASPECT OF SLAVISMS IN THE POETRY OF JOVAN DOŠENOVIĆ

Summary

The work contains an analysis, from a phonetic aspect, of slavisms in the collection of poems Лïрическа пѣнïя 
by Jovan Došenović. The excerpted material was classified into five groups: slavisms without redacted phonetic 
characteristics, slavisms with common Serbian Church Slavic and Russian Church Slavic vocal traits, slavisms 
with Serbian Church Slavic vocal traits, slavisms with Russian Church Slavic (Russian) vocal traits and slavisms 
with mixed vocal traits (slavoserbisms or hybrids). The analysis has shown that the slavisms represented the desire 
by Došenović to vary the poetic statement, but they also make the constituent part of the poet’s lexical fund.
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раДиВоје МлаДеноВић

ПРеОбликОВАњА 3л. ЈД. и 3л. МН. ОДРичНОГ ПеРФектА  
АктиВА у ПРизРеНСкОЈуЖНОМОРАВСкиМ ГОВОРиМА  

кОСОВА и МетОХиЈе1

У прилогу се разматра негација у својству конститутивног реченичног предиката у призренско-
јужноморавским говорима Косова и Метохије, а у оквиру тога тежиште интересовања је на инвентару 
морфолошких карактеристика и синтаксичке дистрибуције експонената реченичне негације. 
Преобликовање наслеђених облика 3л. јд. и мн. одричног перфекта актива у говорима анализиране области 
посматра се у оквиру ширих балканских језичких односа, пре свега у ареалу који чине балканизирани 
словенски језици и дијалекти.
Закључује се да је попуштање морфолошке опозиције помоћног глагола у 3л. јд. и мн. у облицима одричног 
перфекта подстакнуто одсутношћу помоћног глагола у 3л. јд. и мн. потврдног перфекта, чиме се одсуство 
контрастира са доследном присутношћу помоћног глагола у 1. и 2л. оба броја.  
Ширењем модела одричног перфекта Oн нe дoша приближавају се нe (< неје) и не, чиме се преосмишљава 
морфолошки систем, у коме настаје однос /+ : –/, у коме је /–/ = одсуство морфолошког знака у 3л. јд. 
и 3л. мн., а /+/ присуство негације. На тај начин ово нe / нi приближава конструкцију са одричним 
перфектом ситуацији када је не проклитика која се факултативно акцентује (нe знaје за тo, мeчке те нe 
газiле). Приближавање нe (< неје) и не омогућава у основи иста информација – негацијом се саопштава да 
говорник негира истинитост садржине претпоставке.
Присуство напоредних облика предглаголске негације могуће је зато што су напоредни облици секундарна 
површинска варијација. 

Кључне речи: експоненти реченичне негације, призренско-јужноморавски говори, Косово и Метохија

1.  уВОД

1.1. У прилогу се разматра негација у својству конститутивног реченичног предиката у 
призренско-јужноморавским говорима Косова и Метохије, а у оквиру тога тежиште интересовања 
је на инвентару морфолошких карактеристика и синтаксичке дистрибуције експонената реченичне 
негације. 

1.2. Губитак помоћног глагола у 3л. јд. и мн. и чување помоћног глагола у 1. и 2л. јд. и 
мн. потврдног перфекта актива доминантна је тенденција у већем делу словенског ареала – у 
македонском, бугарском, чешком, словачком, пољском. У овим језицима перфекат без помоћног 
глагола у 3л. је без посебне семантичке обојености.2

У источном делу словенског ареала – руском, украјинском и белоруском језику, наслеђена 
конструкција је замењена новом без помоћног глагола.

У оба ареала одсуство помоћног глагола компензује се појачаном употребом личних 
заменица као индикатора лица.

1  Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (178020), који финансира 
Министарство просвете и науке Владе Републике Србије.

2  За праћење процеса елиминације помоћног глагола из 3л. јд. и мн. потврдног перфекта од интереса је ситуација у 
тиквешком говору, пошто се срећу облици који елиминишу разлику у роду: он е викал : они е викале (Конески 1966: 
168). Б. Конески претпоставља да је и у западномакедонском наречју била оваква ситуација пре него што се изгубио 
помоћни глагол (Исто: 168).
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У оквиру српског дијалекатског простора наслеђена структура перфекта опстаје у највећем 
делу, уз развијање семантичке обојености перфекта без помоћног глагола. 

1.2.1. Појачаним или потпуним изостављањем помоћног глагола без семантичке обојености 
у 3л. јд. и мн. потврдног перфекта актива, дијалекти призренско-тимочке области представљају 
део ширег словенског балканског ареала са оваквим преобликовањем перфекта. 

Говори призренско-јужноморавског типа на Косову и Метохији издвајају се из призренско-ти-
мочког ареала довршеним процесом изостављања помоћног глагола, пошто – како сведоче досада-
шња истраживања призренско-тимочке дијалекатске области – у осталом делу морфолошки тип није 
стабилисан. У грађи А. Белића (Белић 1905) срећу се примери са испуштеним али и очуваним помоћ-
ним глаголом, са повећаним обимом испуштања у јужнијем делу територије која је била обухваћена 
Белићевим истраживањем. Корелативно испуштању помоћног глагола из 3л. јд. и мн. перфекта актива 
у јужнијем делу, А. Белић наводи „налазе се врло често у јужно-моравскоме говору, и то у његову 
најјужнијем делу, и примери у којима је не акценатска реч а не проклитика, као у другим нашим 
говорима” (Белић 1905: 403).  У говору Алексиначког Поморавља у 3л. јд. и мн. потврдног перфекта 
доминира облик без помоћног глагола (Богдановић 1987: 251–252). У 3л. јд. одричног перфекта Н. 
Богдановић наводи примере у којима се препознаје сажимање нeје > нe (Исто: 252). У 3л. јд. и 3л. мн., 
судећи по наведеним примерима из говора Пчиње, помоћни глагол се факултативно употребљава, 
како у потврдном тако и у одричном пефекту (Јуришић 2009: 217–218, 221–224). У кумановском гово-
ру се у 3л. јд. и мн. помоћни глагол факултативно испушта (Видоески 1962: 217–220). У говору села 
Присјане очуван је помоћни глагол у 3л. јд. и мн. перфекта потврдног и одричног (Милосављевић 
2009: 508–509). У говору Понишавља у одричном перфекту очуван је помоћни глагол, док се у 3л. јд. 
и мн. потврдног перфекта срећу практично само потврде без помоћног глагола (Ђирић 1999: 171). У 
Говору Црне Траве и Власине (Вукадиновић 1996: 221) у 3л. јд. и мн. перфекта потврдног и одричног 
наводе се примери са очуваним помоћним глаголом, али и примери без помоћног глагола. 

1.3. Природа рада и расположиви простор не дозвољавају детаљнију поделу говора у 
анализираној области, тако да ће они бити груписани према географском положају, али и према 
структурним својствима.

Говори призренско-јужноморавског типа на Косову и Метохији (ПЈГ  КиМ) оформљени 
су у јужном делу Метохијске котлине (јужнометохијски говори, ЈМГ)3, у јужном делу Косовске 
котлине (јужнокосовски говори, ЈКГ), централном делу Косовске котлине (централнокосовски 
говори, ЦКГ)4, у Горњој Морави и Изморнику (горњоморавски говори, ГМГ)5, затим на Шар- 
-планини (сиринићки говор, СиГ; сретечки говор, СрГ). Два говора северношарпланинског типа – 
горански и подгорански – низом особина удаљавају се од ПЈГ КиМ6. Облицима перфекта актива 
– потврдног и одричног – ова два говора, међутим, представљају целину са оближњим говорима, 
пре свега са СрГ, СиГ и ЈМГ.  

Опис особина и дијалекатска диференцијација даје се на основу стања до 1999. године, 
када је највећи део српског становништва изгнан из матичних области на Косову и Метохији.

2.  АНАлизА ГРАЂе

2.1. Дијалекатска ситуација укупне призренско-тимочке области указује на знатније 
изостављање помоћног глагола у 3л. јд. и 3л. мн. из потврдног него из одричног перфекта актива 

3  О дијалекатској разуђености српских говора на југозападу Косова и Метохије в. Стевановић 1950, Реметић 1996, 
Младеновић 2004, Младеновић 2010.

4  О ЈКГ в. у Младеновић 2010, Младеновић 2011.
5  О горњоморавским говорима в. Младеновић 2011 а, Станковић 2010, Станковић 2010 а.
6  О овим говорима в. у Младеновић 2001, Младеновић 2005.
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(в. т. 1.2.1.). Ова тенденција карактерише и призренско-јужноморавске говоре Косова и Метохије. 
У већини говора овога ареала из 3л. јд. и мн. потврдног перфекта помоћни глагол је доследно 
испао (ЈМГ, ЈКГ, СиГ, СрГ, ЦКГ у јужнијем делу), док се у некима још срећу трагови перфекатских 
конструкција са помоћним глаголом (ЦКГ у севернијем делу, ГМГ). 

У опису јањевског говора, који већином особина припада косовском дијалекатском типу, М. 
Павловић саопштава констатацију да се у потврдном перфекту добро чува помоћни глагол у 3л. 
јд. и мн. (Павловић 1970: 113–115). Дијалекатски текстови, међутим, показују да се из ових лица 
заправо редовно изоставља помоћни глагол (Исто: 167–177). 

2.2. Судбином облика 3л. јд. и 3л. мн. одричног перфекта актива ПЈГ КиМ представљају 
јединствен ареал унутар српског дијалекатског простора.

Фономорфолошке варијанте негације у овим говорима настале су наслањањем на пуне 
облике (нe : нeје / нi : нiје), али и према одричним заменицама (нiкој, нiшта), одричном везнику 
ни, затим када се не споји са глаголском основом (нeма и нiма < не има) (Нимaле крaве ЈКГ, 
нимaло нiшта ГМГ, нiма дeцу СиГ).

2.3. Ареал са уопштеним не у 3л. јд. и 3л. мн.

2.3.1. У говорима на Шар-планини  помоћни глагол у оба броја сведен је на нe: Oн нe донeја, 
мoји синoви нe мoгле, нe ни давaле СиГ, зaшто нe-могло нaма, нe-знаје зeт, брaћа нe ни донeле СрГ. 

У СиГ, који се неким особинама наслања на ЈКГ, потврђени су и ређи примери са чувањем 
несажете форме у 3л. јд. одричног перфекта: Ако нeје гу однeла, нiје мoгла да жњeје.

2.3.2. У јужној Метохији стабилисано је нe: Oна нe се крiла по пuту, сiн нe ти радiја, ни 
сeстре нe му збoрив; нe му одiло, сeстра нe гу се удaла, нe га вiдела млaдица, дeвери нe гу донeле 
дaр, ни јeно нe родiла, нe гу запаљiље, нe му однeл’е, сватoви нe дoшл’е, нe носiла нiшта, нe мoга 
да дoђе, нe већерaл’е, нe ми дoшл’е.   

2.4. Говори косовске котлине

Ситуација у говорима Косовске котлине сложенија је од оне у јужној Метохији.

2.4.1. У ЈКГ напоредна је употреба нiје (ретко нeје) и нi (ретко нe) у 3л. јд. и 3л. мн.:

3л. јд.: 
Пр^ нiје смeло, нiје имaла тa дeцу, нiје имaло крeвете, нiшта нiје iшло у џ’uбре, какo нiје се 

разболeла, бес трi пuт нiкат нiје бiло, нiје давaла бaба, кaкo нiје iшла, нiје ч’aла да јe, нiје ч’aла 
да гу рeкне, oтац нiје ч’aја, дивoјка нiје носiла дaр; брaт нeје имaја;  

 нiкат нi гу викaја на iме, oна нi мoгла да рaџ’а, нi требaло да рaџ’а, нi му давaла мaма, у 
ч’eрке нi се мешaла, нiкат нi га рeкла, ако нi ти стасaја, да нi ти се испeка, нaше нi ги шарaле; 
нe ми рeка, нe га доiла. 

3л. мн.: 
Акo нiје имaле по двe жeне, нiје бaш толiко ч’инiле, oни нiје смeле да ги лoву, нaше oфце 

нiје кривлeле, крaве нiје давaле млeко, од oфце нiје правiле, дивoјке нiје носiле, а oнo по Жuпе нiје 
носiле, нiје давaле прe, љuди нiје мoгли прiје да iдију, жeне нiје смeле да ткiју на Божiч’; дивoјке 
нeје iшле на сокaк, ни јетrве нeје мoгле; 
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мoему стрiцу нi му трајaле дeца, на прaгк нi дозвољувaле, нi гу викaле на iме, нaше дивoјке 
нi iшле на кoње, дeца нi iшле на кoње, oне нi мoгле да напрaву, јетrве нi смeле да се свaду, и такo 
дrва нi донeле, нi требaле да гу дотeру; нe мoгле на обoр да излaзају.  

2.4.2. Близина косовско-ресавских говора, живе локалне миграције, али и прилив 
становништва из дијалекатских система са опстанком одричног помоћног глагола у перфекту, 
учиниле су да у централнокосовском делу у 3л. јд. и мн., посебно у насељима северније од 
Липљана, већим делом опстане морфолошка разлика у пуној форми (нiје мoгло, нiсу / нeсу 
дoшли), док је сажета форма нe / нi ређа7. 

У Штимљу, јужнијем централнокосовском насељу, међутим, ситуација умногоме подсећа 
на јужнокосовску:

3л. јд.: 
Кaко нeје знaла, зaшто нiје дoша; 
нe му је дaја сeстру; нe му рeка, нi мoгла да се удa, нi требaла да iде.

3л. мн.: 
Ни oни нiје знaли такo, нiје носiли жeне, нaши нeје мoгли, нiје имaли да oру, нi ни донeли.

2.4.3. Северније од Штимља, у материјалу из Липљана и Племетине, ипак су забележени и 
ретки примери са продором нiје у 3л. мн. одричног перфекта, као и сажето нi / нe:

3л. јд.: 
Нeје мoгло, отaц нiје орaа, свекrва нiје iшла на њiву (Липљан), нiје мoга да iде, нiје прiје 

се iшло, нiје ни тo мoга (Племетина); 
нe просiла, нe мoгла, нi чuја за мeне (Липљан), зaшто нe отiша, нi кукaла за дeвера, и мoј 

сiн нi мога (Племетина).   

3л. мн.: 
Нiје се узимaли, нiје знaли за дoбро (Племетина), нiје мoгли да збoру, љuди нiје смeли да 

кaжу, да нoсу нiје смeли (Липљан);
нe требaли ни тo, нaши нe знaли, родiтељи нi знaли за њeга, нi му донeли (Липљан), нi се 

узимaли међу сeбе (Племетина). 

Иначе у Липљану и Племетини опстаје старији облик 3л. мн. одричног перфекта: Нiсу 
имaли, нiсу се крiли жeне (Племетина), нeсу мoгли да нoсу, сeстре нiсу казaли (Липљан).

Пример из Грачанице: Нiкад нiе-съм се напiла, тaд съм се напiла (Ивић 1998: 580) може 
упућивати на зачетак поремећаја, у коме се препознаје приближавање партикуле не у одричним 
глаголима и одричног глагола нiје. Ово тим пре што је слична употреба потврђена ретким 
примерима и у другим пунктовима, додуше ГМГ: А јa кад нiје iмам (Ново Брдо), oн кад нiје мoже 
(Жегра), а јa нiје мoгу да iдим (Церница).    

2.4.4. Грађа из текстова јањевског говора (Павловић 1970: 167–173) потврђује одрични 
активни перфекат са чувањем морфолошке разлике у облику одричног глагола у 3л. јд. и мн.: 

Нeје смeја, нeје видeја (167), нiгде нeје бiло (171), нeје понeла (172), нeје имaла дeцу (173), 
па нeсу тeли (167), нeсу гу узeли (168), нeсу мoгли (176).
Грађа М. Павловића потврђује и сажету форму 3л. јд. и мн.: 
Нe га убiја (167), нe дaја (172), oно нe му бiло iљач (173).

7  У текстовима забележеним у Угљару код Косова Поља и Грачаници (Јашовић 2010: 93–138, Ивић 1998: 577–587) није 
потврђен продор 3л. јд. у 3л. мн.
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У не тако обимној мојој грађи из Јањева потврђени су и примери са продором пуне форме 
одричног помоћног глагола 3л. јд. у 3л. мн.:

Сrби нiје дoшли у Јaњево, а oни нeје отiшли, нeје побeгли од њi.   

2.5. Говори слива биначке Мораве 

2.5.1. У ГМГ долази до факултативног свођења одричног глагола на нeје / нiје у 3л. јд. и 
3л. мн. Моја грађа из Бинача и Витине потврђује оно што се налази у дијалекатским текстовима 
С. Станковића из ових насеља (Станковић 2010, Станковић 2010 а). Дијалекатски материјал из 
других пунктова ГМГ потврђује сличну ситуацију. 

3л. јд.: 
Ни брaт нiје знaја, нiје имaла вoда, нeје чувaла, нeје порaсла (Бинач), нiје ни казaја, нiје 

имaла дeцу, какo нeје имaло, нeје бiја ни сaг, јетrва нiје ни одвајaла, нiје остaло за нaс, нeје бiло, 
oпштина нiје давaла (Витина), мuжш нeје носiја, oна нeје плeла (Церница), јетrва нiје је омiла 
(Косовска Каменица), нeје имaла да плaти, нiје имaја обичaј (Жегра), а нeје мoгла да рoди (Ново 
Брдо);

мuж нe мoга куде жeну, ни брaт нe је видeја сeстру, какoj нi ти рeка, нi ми донeја (Бинач), нi 
му се видeло, да нi бiја сас вaс, да нi се породiла, да нi ни бiла oна, нi се знaло какoj да се iде 
(Витина), нe бiло обич’aј, нe носiла вoду, унuк нe знaја, ни у кuћу нi мoгла (Церница), не смeја да 
исeче, нe смeа да кaже, нi требaла да iде (Косовска Каменица), нe косiја, нe носiја (Жегра), нe се 
удaла, нi се мoгло да се жiви (Ново Брдо).

3л. мн.: 
Oни нeје давaли да iде, нiје мoгли да не увaту, нiје имaли пaре за пuт, Сrби нiје имaли пuшке 

(Бинач), а дeца нeје смeли, жeне нiје знaли такoј да плeту, свaтови нiје мoгли у обoр, тêд нiје знaли 
жeне, oне нiје волeли, нiје имaли водeнице (Витина), синoви нeје мoгли, девeри нiје се оженiли 
(Церница), свaтови нiје носiли бајрaк (Косовска Каменица), зaшто нeје мoгли (Жегра), љuди нiје 
знaли (Ново Брдо);

нe ни давaли, нe ни донeли, нi га знaли, нi га чувaли, нi ни пуштaли, војнiци нi ни казaли, 
комшiје нi чувaли кuћу (Бинач), нi мoгли да бeгају, oни нe знaли какoј (Витина), нe ги раставiли 
брaћу, нe трпeли, нe смeли да пuшћав дeцу, младожeње нe знaли девoјке, нi гу рeкли (Церница), пo 
старeје нe гу се удaли, нi ми донeли дaр (Косовска Каменица), и такoј нe мoгли, дeца нi бiле тuја 
(Жегра), нe тражiли пaре од мeне, нi ми казaли (Ново Брдо).

Иначе се у ГМГ у 3л. одричног перфекта нескраћени облик помоћног глагола чешће јавља 
него у ЈКГ, а забележени су и несумњиви примери са очуваним старијим обликом 3л. мн.:

Мoји нeсу тeли, Сrби нeсу побeгли, зaшто нiсу му платiли, нeсу казувaли, Шиптaри нeсу 
дoшли, брaћа нeсу гу тражiли, нeсу мoгли од нaс, зaшто нeсу ни донeли, нeсу требaли, нeсу знaли 
за стрa, нeсу ми казaли ни мeне.

2.5.2. Деморфологизација одричног презента помоћног глагола јесам у 3л. јд. и мн. у 
ГМГ наслања се на овакав процес у ЈКГ, у коме је она и највеће снаге. Недовршетак процеса 
деморфологизације, међутим, упућује на везу ГМГ са околним говорима призренско- 
-јужноморавског типа у којима није дошло до продора неје у 3л. мн., а са којима овај говор повезује 
довршен аналитизам у деклинацији. Овде се мисли на суседне говоре северне Македоније 
(Видоески 1962: 199, 217–220), затим говоре Пчиње (Јуришић 2009: 217–218, 221–224) и Врања.
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3.  зАкЉучАк

3.1. Свођење помоћног глагола у 3л. јд. и 3л. мн. на нe / нi иновација је говора призренско-
тимочке области. Локална иновација у ЈКГ и ГМГ присуство је пуне одричне форме 3л. јд. за оба 
броја, иначе незабележене у другим српским  говорима. 

Иако се паралела овој особини може наћи у неким арумунским у јужнорумунском мунтенском 
дијалекту, у којима постоји синкретизам 3л. јд. и 3л. мн. перефекта, али и других глаголских облика 
(Влаху 1993: 55–56, Караџиу и др. 1977: 167, Фрацила 2010: 73), стање у другим романским идиоми-
ма у којима нема синкретизма (Собољев 2003: 96–105, Бара и др. 2005: 167–171), а са којима су ови 
говори могли бити у контакту, упућују на то да разлоге иновацији треба тражити у унутарсистемским 
тенденцијама. Додуше, нови редослед глаголских и заменичких енклитика у реченицама са сложеним 
глаголским облицима – вероватно романског исходишта (в. т. 3.5.) – могао је допринети преосмишља-
вању глаголских облика.  Не треба претпоставити ни евентуални утицај албанског језика с обзиром 
на то да су у овом језику у свим глаголским временима и начинима 3л. јд. и 3л. мн. различити, а сама 
иновација знатно је распрострањенија од територије српско-албанског језичког контакта. 

3.2. Основни подстицај за преосмишљавање може се наћи у чињеници да нема потребе за 
морфолошким обележавањем граматичког броја помоћног глагола, пошто је број већ обележен 
глаголским придевом али и субјектом према коме конгруира предикат.

3.3.  Процес морфолошког преосмишљавања 3л. јд. и 3л. мн. одричног перфекта свакако 
је започет фонетским свођењем неје / није у не / ни, пошто је у овом облику било услова за 
елиминацију вокалске групе.8 

3.3.1. Брисање морфолошке опозиције помоћног глагола у 3л. јд. и 3л. мн. у облицима 
одричног перфекта подстакнуто је одсутношћу помоћног глагола у 3л. јд. и мн. потврдног 
перфекта у свим говорима анализиране области, чиме се одсуство контрастира са доследном 
присутношћу помоћног глагола у 1. и 2л. оба броја (јa сам дoша : јa нeсам / нiсам дoша, тi си 
дoша : тi нeси / нiси дoша, мi нiсмо / нeсмо дoшли / дoшле; oн дoша : oн нe дoша, oни дoшли / 
дoшле : oни нe дoшли / дoшле). На тај начин присуство нe / нi у одричном перфекту не ремети већ 
остварен однос присуства / одсуства помоћног глагола у облику. Посебан статус нe односно нi у 
односу на партикулу не огледа се у томе што је оно увек под акцентом.

Скоро доследно акцентовано нe / нi у 3л. јд. и мн. одричног перфекта говори да се оно није 
у потпуности изједначило са проклитиком не, иако је приближавање очигледно. Ширењем модела 
одричног перфекта Oн нe дoша приближавају се нe и не, чиме се преосмишљава морфолошки систем, 
у коме настаје однос /+ : –/, у коме је /–/ = одсуство помоћног глагола у 3л. јд. и 3л. мн. потврдног 
перфекта, а /+/ присуство негације у одричном перфекту. На тај начин ово нe / нi приближава 
конструкцију са одричним перфектом ситуацији када је не проклитика која је – у свим говорима 
анализиране области – факултативно акцентована (нe знaје за тo, мeчке те нe газiле).

Приближавање нe (< неје) и не омогућава и у основи иста информација у обема структурама – 
негацијом се саопштава да говорник негира истинитост садржине претпоставке (= није истина да...).

Основни експонент реченичне негације на читавој словенској територији је партикула не, 
која по правилу претходи одговарајућем личном глаголском облику.

Напоредни облици предглаголске негације могући су зато што су они  секундарна 
површинска варијација. Оваквој варијацији придодају се и напоредне императивне конструкције 
типа Немој да се плашиш : не се плаши9, забележене у свим ПЈГ КиМ.  

8  Фонетско сажимање неје на не у 3л. јд. перфекта, према подацима др Владимира Поломца, али без сажимања у 
3л. мн., потврђено је у српским повељама и исправама из средине 15. века: úo imâ nï bilo zapisano ô gospodina i 
roditelë mi ... (Повеља деспота Ђурђа Дубровнику, 1445, Некудим), i vekí ô nihâ ñdâ na{ega imanja nï ñstalo niúo 
ni malo ni mnogo ... (Признаница деспота Лазара Бранковића о пријему остатка очеве оставе, 1457).

 На присуство оваквог свођења у савременим банатским говорима упућује се у Ивић и др. 1994: 278. 
9  Уп. са истим односом у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 258).
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3.4. Једначење помоћног глагола у 3л. јд. и 3л. мн. одричног перфекта – без сажимања и са 
сажимањем на нe / нi –  подстакнуто је општим слабљењем множинске моције придевских речи, 
којима се придружило и свођење глаголских придева у сложеним глаголским облицима на -ли / 
-ле у говорима анализиране зоне (Нaше сiнови / сeстре / говeда дoшле)10. Овакво преобликовање 
део је процеса приближавања сложених глаголских облика простима елиминацијом удвојеног 
индикатора граматичке информације. Тог порекла је и свођење помоћног глагола у будућем 
времену на општу форму ће, која је само знак будућег времена, пошто су лице и број већ саопштени 
наставком основног глагола. И у овим говорима се помоћни глагол у потенцијалу своди на би. 

Свођење пуних одричних облика помоћног глагола у 3л. јд. и мн. на један облик, уз 
свођење трородности на један облик, део је опште словенске тенденције интегрисања сложених 
глаголских облика са двоструким обележавањем у систем простих глаголских облика који су без 
оваквог обележавања.

 Када је помоћни глагол јесам – у потврдном или одричном облику – једини показатељ 
времена ситуације, када је употребљен као глаголски део копулативног предиката, у потпуности 
опстаје морфолошка разлика између 3л. јд. и 3л. мн., а свођење на нe / нi није потврђено.

3.5. Линеаризациона шема са предглаголским не у ПЈГ КиМ показује високу подударност 
са западномакедонским и југозападним македонским говорима: негација отвара низ проклитика 
које непосредно претходе глаголском облику, а заменичке клитике се налазе између негације 
и глагола (Тополињска 1995: 266–268). Ова иновација је типична балканска линеаризација, са 
могућим романским пореклом (Тополињска 1995: 266). Стари словенски редослед клитика са 
негацијом уз лични глаголски облик чији би пандан био редослед енклитика (да му кажеш : да му 
не кажеш) непознат је говорима који су предмет овог истраживања.11

Ретка линеаризација у негираним исказима у банатским говорима типа Ни га је ни било, 
ни ми је за женидбу објашњена се аналогијом (ја сам га : он га је = нисам га : ни га је) (Ивић и 
др. 1994: 278). За овакво издвајање ни – које је под акцентом и одвојено од глагола заменичком 
енклитиком, међутим, може бити од значаја и контакт са румунским говорима.   

Линеаризација балканског типа остварује се и када је не по пореклу партикула, а значај 
за негирање истинитости у удаљености од основног глагола обележава се скоро доследном 
акцентованошћу партикуле:

Зaшто нe гу кaза, нe гу ни вiдиш ЈМГ, нe те познaвам, овo нe се нoси, овe нe се нoсу, нe ги 
познaвам, да нe ми изгoри рuку, док нe му дaш пaре, нe ли се огрешi, зaшто да нi му дaм, oне нe 
се сuшу, да нe се свaђала ГМГ.

Оваква линеаризација остварује се и када је одрични презент помоћног глагола употребљен 
као копула:

Нe ни је нaма ч’uдно, нe му је кuм, нiкој нe ми је свoј, нe му је унuка њeму ЈМГ, а oна – нi 
гу је брiга, нi ми је тeшко, нi ми је свoј, нi гу је жaо, кaко нi ги  је брiга ЈКГ, нe ми је греoта, нe 
ли је греoта ГМГ.

3.6. Стабилизацији нe / нi у 3л. јд. и мн. одричног перфекта могли су да припомогну и: 
а) Облици потврдног и одричног плусквамперфекта, који се у говорима анализиране зоне 

граде од не + имперфекат + гл. придев (oна бeше дoшла : oна нe бeше дoшла).   
б) Преобликовање егзистенцијалних конструкција довело је до присуства више модела 

без семантичко-синтаксичких ограничења. Тако се као равноправне јављају конструкције са 
безличним и оличеним предикатом, у коме предикат конгруира са лицем коме је приписана 
егзистенција. Ово доводи до конфликта облика и значења, посебно због факултативног 

10  О слабљењу и нестанку множинске моције у балканским словенским језицима и говорима и литературу о овом 
питању в. у Младеновић 2010: 247–251. 

11  Примере са истим редоследом у оближњим призренско-јужноморавским говорима северно од Горње Мораве в. у 
Белић 1905: 403.
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трансформисања егзистенцијалног субјекта у номинатив. Поред конструкција са безличним 
предикатом типа  Војнiци нiје имaло / Војнiци немaло, јављају се и конструкције са оличеним 
предикатом (Војнiци нiје имaли / Војнiци нeсу имaле / Војнiци немaли), затим ове конструкције са 
општим падежом мн. уместо номинативa у севернијем делу анализиране зоне, који је траг ранијег 
генитива (Војнiце нiје имaло / Војнiце немaло). 
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Radivoje Mladenović

TRANSFORMATION DES 3e PERSONNES DU SINGULIER ET DU PLURIEL A LA FORME NEGATIVE 
DU PASSE COMPOSE DE L’ACTIF DANS LES PARLERS DE PRIZREN-SUD DE LA MORAVA

 (KOSOVO ET METOCHIE)

Résumé

Dans la présente étude nous analysons l’évolution des formes des 3e personnes du singulier et du pluriel de 
la forme négative du passé composé de l’actif dans les parlers de Prizren-Sud de la Morava (Kosovo et Métochie). 
Nous examinons cette transformation dans les limites d’une aire linguistique constituée par des langues et des 
dialectes slaves balkanisés, avant tout des parlers allant de Prizren au Timok et de ceux de l’Ouest et du Sud de la 
Macédoine.

Nous concluons que la disparition de l’opposition morphologique qui existait dans l’auxiliaire entre la 3e 
personne du singulier et la 3e personne du pluriel de la forme négative du passé compose a été provoquée par 
l’absence d’auxiliaire aux 3e personnes du singulier et du pluriel de la forme affirmative du passé composé. En 
raison de l’expansion de ce modèle de forme négative du passé composé du type ne doša, nous assistons à un rap-
prochement de ne (< neje) et de la particule ne, ce qui modifie le système morphologique. Ce rapprochement de ne 
(< neje) et de ne permet en réalité de transmettre la meme information – la particule négative signale que le locu-
teur nie la vérité du contenu de la supposition. Le rapprochement des constructions négatives se trouve confirmé 
par le schéma habituel d’ordre des mots dans les énoncés négatifs du type Ne mu je kum, dans lequel le pronom 
s’intercale entre la négation et l’auxiliaire, de sorte que la négation devient autonome.
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иВана МаринКоВић – јоВана јоВаноВић

О ПРОблеМу ПОлиСеМАтичке СтРуктуРе 
лекСеМА из клАСе  етНикА у СРПСкОМ Језику

У ра ду ће мо са лек сич ко-се ман тич ког и лин гво кул ту ро ло шког аспек та ана ли зи ра ти лек се ме из кла се ет-
ни ка ко је у срп ском је зи ку има ју раз ви је ну  по ли се ман тич ку струк ту ру,  као и лек се ме ко је су фор мал но 
иден тич не об ли ци ма ет ни ка, али у реч ни ци ма срп ског је зи ка има ју ста тус за себ них од ред ни ца. Циљ нам 
је да опи ше мо ме ха ни зме ко ји омо гу ћа ва ју на ста ја ње се кун дар них зна че ња и да отво ри мо пи та ње апе ла-
ти ви за ци је по је ди них лек се ма из кла се ет ни ка. Бу ду ћи да се лек се ме до би је не апе ла ти ви за ци јом вла сти тих 
име на у ли те ра ту ри обич но на зи ва ју епо ни ми ма, ис пи та ће мо у ка квом су од но су се кун дар на зна че ња ко ја 
уоча ва мо у струк ту ри ет нич ких лек се ма из на шег кор пу са са епо ним ском лек си ком.  

Кључ не ре чи: апе ла тив, ет ник, епо ним, лек сич ко-се ман тич ка ана ли за, се ма

1.  теОРиЈСки ОкВиР иСтРАЖиВАњА

Тер ми ном „ет ник“ у ср би сти ци се озна ча ва „на зив за ста нов ни ка не ког на се ље ног ме ста, 
обла сти или др жа ве“ (Си ме он 1969), док је тер мин епо ним ви ше зна чан1 и мо же се од но си ти на: 1. 
име но да ва о ца, тј. осо бу пре ма ко јој се име ну је од ре ђе ни по јам; 2. са мо вла сти то име, тј. је зич ки 
знак ко ји се до де љу је пој му и 3. име но при ма о ца, тј. пред мет, по ја ву, осо бу, вре мен ско раз до бље 
или ка кав дру ги оп шти по јам ко ме се до де љу је име од ре ђе не осо бе, про из вољ но или на осно ву 
ка кве ка у зал но-де тер ми на тив не ве зе са њомe. Раз ли ка из ме ђу струк ту ре лек сич ког зна че ња ет-
нич ких и епо ним ских лек се ма на чел но од го ва ра ра зли ци из ме ђу зна че ња вла сти тих и оп штих 
име ни ца. Ет ни ке, као и оста ле они ме, ка рак те ри ше од су ство де сиг на та у се ман тич ком са др жа ју, 
што зна чи да не ма ју спо соб ност озна ча ва ња, већ ис кљу чи во име ну ју по јам (исп. Гор тан-Премк 
2004: 21–22; Дра ги ће вић 2010: 102–103). Епо ни ми, с дру ге стра не, на ста ју апе ла ти ви за ци јом  
вла сти тих име на, као по сле ди ца пу ње ња они ма се ман тич ким са др жа јем, услед че га до ла зи до 
гу бље ња „ин ди ви ду ал не ре фе рен ци је и иден ти фи ка циј ске функ ци је“ они ма (Зни ка 2003–2004: 
575) и они пре ла зе у ка те го ри ју апе ла ти ва. У про це су апе ла ти ви за ци је пој мо ви озна че ни они-
ми ма гу бе свој ство „од је ли то сти од све га оста лог“ и по ста ју „при пад ни ци од ре ђе не ка те го ри је“ 
(Шип ка 2006: 142). Про бле му апе ла ти ви за ци је вла сти тих име на по све ти ли су па жњу у сво јим ис-
тра жи ва њи ма стра ни и до ма ћи ауто ри, као што су Ви (2006), Гар филд (1983), Зни ка (2003–2004), 
Мр шић (2000), Мој си ло вић (2011), Пи ха (1988) и др. 

1.1. Предмет, циљ и метод истраживања  

Пред мет на шег ис тра жи ва ња би ће се ман тич ка ана ли за лек се ма из кла се ет ни ка у срп ском 
је зи ку, у чи јој се струк ту ри раз ви ја ју зна че ња ко ја се од но се на оп ште пој мо ве, као и ана ли за 
апе ла ти ви зо ва них лек се ма фор мал но иден тич них об ли ци ма ет ни ка, ко је су у реч ни ци ма до би ле 
ста тус за себ них од ред ни ца.

1  Ов де ће мо на ве сти са мо она зна че ња тер ми на „епо ним“ ко ја су у ве зи са пред ме том и ци ље ви ма на шег ис тра жи ва-
ња. У лин гви стич кој ли те ра ту ри ја вља ју се и од ре ђе ња епо ни ма ко ја се не од но се на је зич ке по ја ве, те смо их овом 
при ли ком све сно из о ста ви ли из ис тра жи ва ња. Ви ше о мо гу ћим зна че њи ма тер ми на „епо ним“ в. Си ме он 1969: 317; 
Мр шић 2000: 5–6.
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За по тре бе овог ра да под апе ла ти вом ће мо под ра зу ме ва ти сва ку се ман тич ку ре а ли за ци ју ет-
нич ке лек се ме ко ја се од но си на оп шти по јам и сва ку лек се му ко ја је фор мал но иден тич на об ли ку 
ет ни ка, а реч ни ци је бе ле же као по себ ну од ред ни цу. Од го ва ра ју ћи ме тод за ана ли зу овог ти па лек-
си ке је сте из два ја ње се ман тич ких ком по не на та из струк ту ре лек сич ког зна че ња, тзв. ме тод ком-
по нен ци јал не ана ли зе. Циљ нам је да по ка же мо да ме ђу по сма тра ним лек се ма ма по сто је два ти па 
апе ла ти ва: они ко је су мо гли на ста ти не за ви сно од об ли ка ет ни ка – по на вља њем истог твор бе ног 
мо де ла и они ко ји су мо гли на ста ти не ким ме ха ни змом по ли се ми је (ме та фо ром, ме то ни ми јом 
или си нег до хом), при че му се апе ла ти ви зу ју при мар ни они ми. Дру ги тип апе ла ти ва сма тра ће мо 
у овом ра ду епо ни ми ма. Ма ло број ни при ме ри из на ше гра ђе на ста ли су про це сом уни вер ба ци је, 
што ће мо у то ку ра да и по ка за ти.

Због фор мал но-се ман тич ког устрој ства по сма тра них лек се ма, до са да шња лек си ко граф ска 
прак са по ка зу је да се апе ла ти ви ко је ана ли зи ра мо нај че шће об ра ђу ју као се кун дар не се ман тич ке 
ре а ли за ци је ет ни ка, до би ја ју ћи тек спо ра дич но ста тус но ве од ред ни це у реч ни ци ма срп ског је зи-
ка. Циљ на шег ис тра жи ва ња, по ред на ве де ног, би ће и да по ка за же мо у ко јим би смо слу ча је ви ма 
по сма тра не апе ла ти ве мо гли тре ти ра ти као за себ не лек се ме, упр кос иден тич ном мор фо ло шком 
ли ку са об ли ци ма ет ни ка и ети мо ло шкој ве зи са њи ма.

1.2. корпус истраживања

Као из во ри за фор ми ра ње кор пу са у овом ра ду по слу жи ли су нам нор ма тив ни реч ни ци 
срп ског је зи ка – Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске (да ље у ра ду РМС) 
и Реч ник срп ско га је зи ка (да ље РСЈ), а као кон трол ни кор пус ко ри сти ли смо Реч ник срп ско хр-
ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (да ље РСА НУ). У кор пус је ушло и не ко ли ко при ме ра из 
Дво смер ног реч ни ка срп ског жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за Дра го сла ва Ан дри ћа, као 
и за бе ле же ни при ме ри ко ји су ка рак те ри стич ни за раз го вор ни је зик. Из РМС и РСЈ екс цер пи ра-
ли смо све лек се ме чи је је при мар но зна че ње „ста нов ник на се ље ног ме ста, др жа ве, ге о граф ске 
обла сти и сл.“ или „при пад ник ет нич ке ску пи не“, док се као се кун дар но ја вља зна че ње „ен ти тет 
ко ји по ти че из тог ме ста, др жа ве, обла сти / ен ти тет ко ји се ко ри сти у том ме сту, др жа ви, обла сти 
и сл.“. У по ли се ман тич кој струк ту ри лек се ме мо же се раз ви ти и зна че ње „осо ба ко ја се по на ша 
на на чин за ко ји се ве ру је да је свој ствен ста нов ни ку да тог ме ста, др жа ве, обла сти или при пад-
ни ку од ре ђе не ет нич ке ску пи не“, као и зна че ње „пред мет / осо ба ко ја по се ду је ка кву за јед нич ку 
ка рак те ри сти ку са при пад ни ком од ре ђе не ет нич ке ску пи не“. У по је ди ним слу ча је ви ма, се кун-
дар но зна че ње се ман тич ки је са свим уда ље но од при мар ног ет нич ког зна че ња, што лек си ко гра фи 
спо ра дич но обе ле жа ва ју пи шу ћи об лик апе ла ти ва у за гра ди ис пред де фи ни ци је ма лим сло вом. 
Ме ђу тим, у кор пу су се из два ја и не ко ли ко при ме ра лек си ка ли зо ва них апе ла ти ва, об лич ки јед на-
ких ет ни ку, ко је РМС и РСЈ бе ле же као за себ не од ред ни це. 

При ме ри за бе ле же ни у Ан дри ће вом реч ни ку, нпр. ви јет нам ка „вр ста вин дјак не“, ита ли-
јан ка „вр ста фри зу ре“, ја пан ке „вр ста па пу ча“, шан гај ке „про сте, нај јеф ти ни је пла во- бе ле па-
ти ке“ и сл., ука зу ју на то да се во ка бу лар раз го вор ног је зи ка не рет ко про ши ру је лек се ма ма ко је 
су, у на шем слу ча ју, фор мал но иден тич не об ли ци ма од го ва ра ју ћих жен ских ет ни ка2. Ме ђу тим, 
огра ни че но зна ње ко је има мо о мо ти ви са но сти но ми на тив них фор ми овог ти па не до зво ља ва нам 
да го во ри мо о њи хо вој се ман тич кој по ве за но сти са ет нич ким лек се ма ма. Пре гле да ни нор ма тив-
ни реч ни ци срп ског је зи ка не бе ле же ове апе ла ти ве, а нај че шће ни њи ма об лич ки јед на ке ет ни ке.

С об зи ром на то да је кри те ри јум за из бор гра ђе фор мал но-мор фо ло шка јед на кост стан дар-
ди зо ва ног об ли ка ет ни ка са об ли ком апе ла ти ва, у наш кор пус ни су ушле лек се ме ти па бри та ни-
ка „вр ста ци га ре“ (РСЈ), ма ђа рац „се вер ни ве тар ко ји ду ва из Ма ђар ске“ (РСЈ), ма ђар ка „вр ста 

2  Ве ћи на за бе ле же них при ме ра ко ја при па да сло ју раз го вор ног је зи ка има об лик мно жи не и озна ча ва обу ћу ко ја је до-
би ла на зив пре ма ка квом то по ни му, нпр.: ка на ђан ке, пи ро ћан ке, ри мљан ке и сл. (ви ше о на зи ви ма за обу ћу у срп ском 
је зи ку в. Ми ло ше вић и Ра до њић 2011). 
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шљи ве“ (РМС), ма ђар ки ња „вр ста са бље ис ко ва не у Ма ђар ској“ (РСА НУ), мо сков ка „вр ста пу-
шке“ (РМС), со лу нац „уче сник у бор ба ма на со лун ском фрон ту“ (РМС и РСЈ) и сл., јер фор мал но 
ни су јед на ке нор ми ра ним об ли ци ма ет ни ка – Бри тан ка, Ма ђар, Ма ђа ри ца, Мо ско вљан ка, Со лу-
ња нин и сл. 

1.3. Деференцијација облика и значења посматраних лексема  
       у књижевнојезичком стандарду и дијалекту

Екс цер пи ра на гра ђа из РМС и РСЈ по ка зу је да се у стан дард ном срп ском је зи ку тек спо ра-
дич но уочава ју се ман тич ки ди фе рен ци ра ни де ри ва ти, од ко јих је је дан спе ци ја ли зо ван да озна чи 
„ста нов ни ка на се ље ног ме ста, др жа ве, обла сти и сл.“, а дру ги „ен ти тет ко ји по ти че из тог ме ста, 
др жа ве, обла сти и сл.“. Нор ми ра ни об лик ет ни ка Ма ђар у стан дард ном је зи ку озна ча ва ће ис кљу-
чи во ста нов ни ка Ма ђар ске, док ће се об ли ком ма ђа рац озна чи ти раз ли чи ти оп шти пој мо ви, као 
нпр. ве тар, ви но, вр ста игре и сл3. (в. РСЈ). Реч ник СА НУ по ка зу је да се у по кра јин ским го во ри ма 
зна че ња две ју по сто је ћих лек се ма не ди фе рен ци ра ју на исти на чин. Овај реч ник бе ле жи по кра-
јин ску лек се му ма ђа ри ца у зна че њи ма „1. агр. а. вр ста ја бу ке ки сел ка стог пло да. б. вр ста ви но ве 
ло зе бе ла гро жђа. 2. вр ста лу ле. 3. име до ма ћим жи во ти ња ма а. пат ки. б. кр ма чи“, док ће у књи-
жев но је зич ком стан дар ду, ка ко све до че РМС и РСЈ, Ма ђа ри ца увек озна ча ва ти жен ског ет ни ка. 
Од ред ни це ма ђар ка и Ма ђа ри ца у РСЈ ука зу ју на то да се у срп ском књи жев ном је зи ку ипак мо гу 
ди фе рен ци ра ти об ли ци ко ји ма се обе ле жа ва ју раз ли чи та зна че ња – ма ђар ка „до ма ћа сор та шљи-
ве“ и Ма ђа ри ца „жен ска осо ба ма ђар ске на род но сти“. 

2.  АНАлизА ГРАЂе

Бу ду ћи да је по де ла апе ла ти ва у овом ра ду за сно ва на на се ман тич ком кри те ри ју му, екс-
цер пи ра не при ме ре свр ста ли смо у две гру пе. На осно ву струк тур них ком по не на та ко је чи не се-
ман тич ко је згро лек се ма, мо же мо из дво ји ти: 1. апе ла ти ве чи је је зна че ње, као и зна че ње ет ни ка, 
за сно ва но на по ре клу озна че ног пој ма (нај че шће за бе ле же ном у окви ру реч нич ке де фи ни ци је) и 
2. апе ла ти ве чи је је зна че ње раз ви је но не ким од ме ха ни за ма по ли се ми је, при че му су се ман тич ке 
ком по нен те ко је омо гу ћа ва ју пре нос име на4 са јед ног пој ма на дру ги – им пли цит не5. У гра ђи су 
се из дво ји ли и не ко ли ки при ме ри апе ла ти ва до би је них про це сом уни вер ба ци је, ко ји су увр ште ни 
у наш кор пус јер ис пу ња ва ју кри те ри јум фор мал не јед на ко сти са об ли ком ет ни ка у срп ском је зи-
ку. У на шој ана ли зи по све ти ће мо по себ ну па жњу лек се ма ма овог ти па, по сма тра ју ћи их притом 
не за ви сно од прет ход них две ју гру па.  

2.1. Подела прве групе примера на лексичкосемантичке подгрупе

У окви ру пр ве гру пе из два ја се не ко ли ко лек сич ко-се ман тич ких под гру па: 
1) на зи ви за биљ ке: арап ка „вр ста кру шке“ (РМС), ва љев ка „вр ста ја бу ке“ (РСА НУ); вој во-

ђан ка „вр ста биљ ке из пор. ту сти ка“ (РМС), дал ма тин ка „вр ста ви но ве ло зе ко ја ра сте у Дал ма-
ци ји“ (РСА НУ), ита ли јан ка „вр ста ита ли јан ске пше ни це, ко ја се га ји и код нас“ (РМС), ка ште-
лан ка „вр ста ло зе ко ја вр ло до бро успе ва у Ка ште ли ма код Спли та“ (РМС), ма чван ка „в. бун де ва“ 

3  Ов де ће мо за не ма ри ти раз ли ку ко ја из ме ђу об ликâ овог ти па по сто ји у до ме ну пра во пи сне нор ме.
4  Име јед ног пој ма пре но си се на дру ги на осно ву њи хо вих за јед нич ких ка рак те ри сти ка, нпр. об ли ка, ве ли чи не, бо је 

и сл.
5  Прем да се им пли цит не ком по нен те не бе ле же у окви ру де фи ни ци је при мар ног зна че ња ет ни ка, оне су го вор ни ци ма 

јед ног је зи ка по зна те и ути сну те су у њи хо ву је зич ку сли ку све та.
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(РМС), мо рав ка „ви ше го ди шња зе ља ста биљ ка“ (РСЈ), по сав ка „вр ста шљи ве“ (РМС), сом бор ка6 
„вр ста па при ке“, те то вац „вр ста па су ља“ (РМС), те тов ка „вр ста ја бу ке“ (РМС), тур ки ња „в. 
лу бе ни ца“, „вр ста бун де ве“, „вр ста пе чур ке“ (РМС), ту ро по љац „вр ста лу ка“ (РМС), ци ган ка 
„бот. в. тур чи нак“ (РМС), шу ма дин ка „вр ста кру ша ка“ (РМС) итд.;

2) на зи ви за жи во ти ње: ара пин „коњ арап ске па сми не“ (РМС), арап ка „ко би ла арап ске 
па сми не“ (РМС), бел ги ја нац „те жак за пре жни коњ“ (РМС), бо са нац „вр ста па са“, „вр ста сви ња“, 
„вр ста ко ња“ (РСА НУ), дал ма ти нац „вр ста пса, до ге“ (РСА НУ), ен глез „сточ но гр ло (обич но 
коњ) ен гле ске па сми не“ (РСЈ), ма ђар „име псу“ (РСА НУ), мо рав ка „ра са, па сми на цр них сви ња 
сред ње ве ли чи не, по ре клом из По мо ра вља“ (РСЈ), по са вац „коњ или пас из По са ви не“ (РСЈ), по-
сав ка „ко би ла или ке ру ша из По са ви не“ (РМС), та ли јан ка „вр ста ко ко ши“ (РМС), та та рин „та-
тар ски коњ“ (РМС), ту ро по љац „до ма ћа ма сна сви ња сив ка сто бе ле бо је са цр ним пе га ма“ (РМС), 
ци ган ка „вр ста ла ста ви це“, „мор ска ри ба“ (РМС), шу ма дин ка „сој, па сми на сви ња“ (РМС) итд.; 

3) на зи ви за оруж је: бел ги јан ка „пу шка бел гиј ске из ра де“ (РМС), кра гу јев чан ка „бом ба на-
чи ње на у кра гу је вач кој твор ни ци, фа бри ци оруж ја; пу шка пра вље на у тој фа бри ци“ (РМС), та-
ли јан ка „вр ста пу шке по ре клом из Ита ли је“ (РМС) итд.; 

4) на зи ви за вр сте пи ћа: дал ма ти нац „дал ма тин ско ви но, ви но из Дал ма ци је“ (РСА НУ), 
фруш когoрац „ви но из Фру шке го ре“ (РМС), ма ђа рац „вр ста ма ђар ског ви на“ (РСЈ),  шу ма дин ка 
„шу ма диј ска ра ки ја“ (РМС) итд.; 

5) на зи ви ига ра, пе са ма или че га слич ног: ва љев ка „вр ста на род ног ко ла“ (РСА НУ), дал ма-
тин ка „вр ста на род ног ко ла“ (РСА НУ), ма ђа рац „вр ста пле сне игре“ (РСЈ), ма чван ка „на род но 
ко ло из Ма чве“ (РМС), мо ра вац „вр ста на род ног ко ла“ (РСЈ), ср би јан ка „вр ста срп ског на род ног 
ко ла“ (РМС), сре ми ца „пе сма, ко ло“ (РМС и РСЈ) итд.;

6) раз ли чи ти ен ти те ти из чо ве ко вог окру же ња: дал ма ти нац „во де нич ни ка мен из ра ђен од 
дал ма тин ског ка ме на“ (РСА НУ), ду нав ка „во де ни ца, млин на Ду на ву“ (РМС), ин диј ка „вр ста ша-
хов ске пар ти је“ (РСА НУ), ја дран ка „на зив за во де ни цу на ре ци Ја дру“ (РСА НУ), ма ђа рац „се вер-
ни ве тар, се ве рац (ко ји у на ше кра је ве ду ва из Ма ђар ске)“  (РСЈ), мо ра вац „шљу нак из ва ђен из 
ко ри та Mopaвe“ (РСА НУ), сме де ре вац7 „вр ста шпо ре та на др ва“, та ли јан ка „цреп но ви јег ти па“ 
(РМС), шпа њо лац „вр ста ду ва на за шмр ка ње“ (РМС).

2.1.1. Хипотеза о настајању апалетива понављањем истог творбеног модела 
На ша гра ђа по ка зу је да ме сто апе ла ти ва у по ли се ман тич кој струк ту ри ет нич ке лек се ме не мо ра 

ну жно би ти усло вље но се ман тич ким про це си ма за сно ва ним на про дук тив но сти ком по не на та из се ман-
тич ке струк ту ре лек се ме озна че не име ном ет ни ка8. Прет по ста вља мо да је мор фо ло шка јед на кост об ли-
ка у не ким слу ча је ви ма ар би трар на. Дру гим ре чи ма, исти об лик мо же, с јед не стра не, функ ци о ни са ти 
као на зив за ет ни ка, а с дру ге стра не, као на зив за ен ти тет ко ји са ет ни ком има за јед нич ко по ре кло, нпр. 
Те то вац „ста нов ник Те то ва, гра да у се ве ро за пад ној Ма ке до ни ји; онај ко ји је по ре клом из Те то ва“ и те-
то вац „вр ста па су ља, гра ха по ре клом из Те то ва“ (в. у РМС). За јед нич ко по ре кло два ју ен ти те та, чо ве ка 
и па су ља, мо гло је усло ви ти твор бе но-мор фо ло шку јед на кост ових об ли ка у срп ском је зи ку, за то што је 
име ни ца па суљ, баш као и име ни ца ста нов ник – гра ма тич ког му шког ро да. Исто та ко, об лик жен ског 

6  Ову лек се му не бе ле жи ни је дан од пре гле да них реч ни ка, али број ни при ме ри са ин тер не та све до че о упо тре би 
овог апе ла ти ва у са вре ме ном срп ском је зи ку, нпр.: По треб ни са стој ци: 10 кг сом бор ке, ½ кг шар га ре пе (      http://zena.
blic.rs) ;  Паприк а  со мборк а је она   мала  шпицаста бабурица која је веома љута (              www.coolinarika.com); Ре це пти за 
 припремање паприке сомборке у парадајз сосу (      www.recepti.com) итд.

7   Ова л екс ема је из жар гона у шла  у о пш ти лекс ичк и  фонд, а  њену  ра спростра њен ос т потврђују  б ројни при мери са 
инт ернет а: Сви грађани  […] могу  да  о стваре  по пус т од  20 одсто при куповини „смедеревца“ (      http://www.vesti.rs). 
„Смедеревац“ за извоз (наслов,       http://www.rts.rs ),  С медере вска ф аб ри ка Ми ла н Благо је ви ћ која п ро изводи чувен и 
 „смедеревац“ очеку је  да ће продати око 100.000 шпорета (   http://www.b92.net).

8  Д. Мр шић (2000) у Епо ним ском лек си ко ну на во ди епо ни ме ко ји, пре ма ње го вом ми шље њу, на ста ју апе ла ти ви за ци-
јом ет ни ка. Та ко нпр. лек се му ара пин де фи ни ше као „на зив ко ња арап ске па сми не на зва ног ет но ни мом ста нов ни ка 
Арап ског по лу о стр ва“ (в. код те од ред ни це). Ми, ме ђу тим, не де ли мо ово ми шље ње,  те та кве при ме ре не сма тра мо 
епо ни ми ма, већ апе ла ти ви ма ко ји су на ста ли по на вља њем истог твор бе ног мо де ла.
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ет ни ка Те тов ка „ста нов ни ца Те то ва; она ко ја је по ре клом из Те то ва“ (РМС) јед нак је об ли ку апе ла ти ва 
ко јим се озна ча ва вр ста пше ни це по ре клом из Те то ва. Бу ду ћи да је име ни ца пше ни ца гра ма тич ког жен-
ског ро да, сма тра мо да су на зи ви два ју пој мо ва мо гли на ста ти – по на вља њем истог твор бе ног мо де ла. 
Прет по ста вља мо да об лик и зна че ње ет ни ка ни су де тер ми ни са ли об лик и зна че ње апе ла ти ва, већ су оба 
на зи ва мо ти ви са на ди рект но име ном то по ни ма од ко га би ће / пред мет во ди по ре кло. 

2.1.2. Теоријски оквир хипотезе о настајању апалетива понављањем истог творбеног модела
Д. Гор тан-Премк (2004: 64) ука зу је на то да по на вља ње истог твор бе ног мо де ла пред ста-

вља је дан од ме ха ни за ма за раз ви ја ње по ли се ман тич ке струк ту ре де ри ва та. Раз ви ја ју ћи сво ја лек-
сич ка зна че ња, де ри ва ти ус по ста вља ју раз ли чи те ве зе са мо тив ном реч ју, при че му зна че ња ко ја 
на ста ју ни су ме ђу соб но се ман тич ки по ве за на. Апе ла ти ви ко је про у ча ва мо у овом ра ду струк-
тур но су иден тич ни об ли ци ма ет ни ка,  што нас је на ве ло да се упи та мо да ли је реч о раз ли чи-
тим се ман тич ким ре а ли за ци ја ма исте лек се ме или о раз ли чи тим  лек се ма ма на ста лим по истом 
твор бе ном мо де лу – до да ва њем истог су фик са на мо тив ну осно ву то по ни ма. При том је у јед ном 
слу ча ју истим су фик сом де ри ви ра на лек се ма ко ја озна ча ва „осо бу по ре клом из ме ста озна че ног 
то по ни мом“, а у дру гом слу ча ју лек се ма ко ја озна ча ва „ен ти тет по ре клом из ме ста озна че ног то-
по ни мом“ / „ен ти тет на пра вљен (про из ве ден) у ме сту озна че ном то по ни мом и сл. “. Чи ни се да 
до би је ни де ри ва ти ни су се ман тич ки, већ твор бе но по ве за ни, при че му број зна че ња ко ја се раз ви-
ја ју истим твор бе ним мо де лом ни је огра ни чен.

Очи глед но је да ве зе ко је де ри ва ти ус по ста вља ју са мо тив ном реч ју мо гу би ти  ра зно вр сне, 
а до би је не лек се ме че сто су се ман тич ки при лич но уда ље не. Дра ги ће вић (2007: 196) об ја шња ва 
да не мо же мо го во ри ти о по ли се ми ји уко ли ко се се ман тич ка струк ту ра де ри ва та раз ви ја по на вља-
њем истог твор бе ног мо де ла. Зна че ња де ри ва та не раз ви ја ју се пу тем ме та фо ре, ме то ни ми је или 
си нег до хе из јед ног, при мар ног зна че ња (ра ди јал на по ли се ми ја), ни ти се раз ви ја ју јед но из дру гог 
(лан ча на по ли се ми ја), већ се пра ти је дан твор бе ни мо дел. Сма тра мо да су не ки од апе ла ти ва ко-
ји су пред мет на шег ис тра жи ва ња та ко ђе мо гли на ста ти по на вља њем исте твор бе не фор му ле, те 
нпр. бо са нац мо же озна ча ва ти „чо ве ка из Бо сне“, „жи во ти њу ко ја је по ре клом из Бо сне / ко ја  се 
га ји у Бо сни и сл.“,  „ду ван из Бо сне“, „сир из Бо сне“ итд. 

2.1.3. Дефинисање апелатива насталих понављањем истог творбеног модела  
          у речницима српског језика 

Ана ли зом гра ђе уочи ли смо да по сто ји не до след ност у лек си ко граф ској об ра ди из дво је них апе-
ла ти ва. На и ме, у ве ћи ни слу ча је ва се ман тич ка па ра фра за у реч ни ци ма са др жи ин фор ма ци ју о по ре-
клу ен ти те та, те је та ко по са вац де фи ни сан као „коњ или пас из По са ви не“, ср би јан ка као „вр ста срп-
ског на род ног ко ла“ итд. У по је ди ним слу ча је ви ма лек си ко гра фи пак из о ста вља ју по да так о по ре клу, 
те нам оста је са мо прет по став ка да је зна че ње апе ла ти ва у ка квој ве зи са то по ни мом, нпр. сре ми ца 
„пе сма, ко ло“, ва љев ка „вр ста ја бу ке“, бо са нац „вр ста ко ња“ итд. Сма тра мо да су не у јед на че не де фи-
ни ци је по сле ди ца не до вољ ног бро ја ин фор ма ци ја о ен ти те ту (о ње го вом по ре клу или о ка квој дру гој 
ве зи са то по ни мом у осно ви апе ла ти ва) ко је је лек си ко граф у рас по ло жи вој гра ђи имао. 

2.1.4. Продуктивни суфикси којима се творе посматрани апелативи 
Твор бе но-се ман тич ка ана ли за гра ђе по ка зу је да ни је дан од апе ла ти ва до би је них по на вља-

њем истог твор бе ног мо де ла ни је де ри ви ран су фик си ма -анин, -ја нин или -ча нин, бу ду ћи да су ови 
су фик си спе ци ја ли зо ва ни за твор бу ет ни ка9. Као нај про дук тив ни ји су фик си ана ли зи ра них апе ла-

9  Су фикс -анин и ње го ве ва ри јан те -ја нин, -ча нин до да ју се ис кљу чи во на име нич ке осно ве ко је озна ча ва ју ка кав ге о-
граф ски по јам, при че му до след но тво ре лек се ме са зна че њем „ста нов ник ме ста ко је је име но ва но то по ни мом“  (исп. 
Клајн 2003: 92). На су прот то ме, су фик сом -ац, ко ји је та ко ђе про дук ти ван у твор би  ет ни ка у срп ском је зи ку, де ри-
ви ра ју се лек се ме ко је при па да ју раз ли чи тим твор бе но-се ман тич ким ка те го ри ја ма (No mi na agen tis, No mi na  ac to ris, 
No mi na atri bu ti va итд.). Овај су фикс мо же се до да ва ти име нич ким и при дев ским осно ва ма (ви ше о оста лим зна че њи-
ма су фик са -ац; Ibid.: 51–61.
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ти ва из дво ји ли су се су фикс -ац за об ли ке му шког ро да, нпр.: бел ги ја нац, бо са нац, дал ма ти нац, 
ду на вац, мо ра вац, ре са вац, сме де ре вац, фру шко го рац, шпа нац, швај ца рац и сл.; и су фикс -ка код 
име ни ца жен ског ро да, нпр.: арап ка, бел ги јан ка, ва љев ка, вој во ђан ка, кра гу јев чан ка, ма чван ка, 
мо рав ка, по сав ка, сом бор ка, та ли јан ка итд. Про дук тив ност су фик са -ац и -ка оче ки ва на је с об-
зи ром на то да се њи ма у срп ском је зи ку тво ре име ни це ко је при па да ју раз ли чи тим твор бе но-се-
ман тич ким ка те го ри ја ма.

2.2. Апелитивизација етника и стварање епонима механизмима полисемије 

У дру гу гру пу свр ста ли смо оне апе ла ти ве ко ји са зна че њем ет ни ка има ју не ку за јед нич ку 
се ман тич ку ком по нен ту. Обич но се ра ди о зна чај ној се ми у струк ту ри лек сич ког зна че ња, ко ја 
мо же но си ти ин фор ма ци ју о фи зич ким ка рак те ри сти ка ма пој ма (нпр. о ње го вом об ли ку, ди мен-
зи ја ма, бо ји итд.) или о не ком дру гом свој ству пој ма (ње го вој осо би ни, функ ци ји и сл.). Не ка од 
ових се ма мо же се ак ти ви ра ти и по ста ти про дук тив на, што омо гу ћа ва пре нос вла сти тог име на 
ет ни ка на оп шти по јам, те мо же мо го во ри ти о про це су апе ла ти ви за ци је ет ни ка чи ја је по сле ди ца 
на ста нак епо ним ских лек се ма. 

Та ко нпр. про дук тив ност се ман тич ке ком по нен те ко ја но си ин фор ма ци ју о осо би ни ен ти-
те та омо гу ћа ва да се од при мар ног зна че ња лек се ме ама зон ка „при пад ни ца рат нич ког на ро да 
же на ко је су на ко њи ма ра то ва ле“ раз ви ју три се кун дар на зна че ња: „хра бра же на“, „ра то бор на 
же на, му шко ба ња“, „сва дљи ва же на, го ро пад ни ца“ и „сме ла ја ха чи ца“ (в. РСА НУ). Прет по ста-
вља мо да је се ма из гле да би ла про дук тив на при ли ком фор ми ра ња два ју по кра јин ских зна че ња 
епо ни ма ја па нац: „онај ко ји је ма лог ра ста (о чо ве ку или де те ту)“ и „не ка да шњи си тан ба кар ни 
но вац“ (РСА НУ); док су, по ред се ме из гле да, и не ке дру ге се ман тич ке ком по нен те (нпр. се ма ко-
лек тив не екс пре си је, се ма осо би не и сл.) мо гле омо гу ћи ти раз ви ја ње зна че ња „онај ко ји ли чи на 
Ја пан ца“. По слич ном прин ци пу, ак ти ви ра њем се ме из гле да, раз ви ја ју се и сле де ћа два зна че ња у 
по ли се ман тич кој струк ту ри лек се ме ли ли пу та нац: „осо ба ве о ма ни ског ра ста, ке пец, па ту љак“ и 
„уоп ште оно што је ма ло, сит но, ми ни ја тур но“. Сма тра мо да се тре ће зна че ње у по ли се ман тич кој 
струк ту ри овог епо ни ма – „ду хов но без вред на, бе зна чај на, ни штав на осо ба“, раз ви ло ме та фо рич-
ком тран сфор ма ци јом ти па кон крет но → ап стракт но, тј. пре но сом име на ли ли пу та нац са чо ве ка 
ни ског ра ста на не мо рал ног, не ча сног, под лог чо ве ка ко ме су свој стве ни ни ски по ступ ци (фи зич-
ки ма ло → мо рал но, ду хов но ма ло); исп. Гор тан–Премк 2004: 106. Прет по ста вља мо да је се ма 
из гле да мо гла би ти про дук тив на и при фор ми ра њу зна че ња лек се ма ин ди јан ка „вр ста ко ко ши, 
жи ви не цр ног пер ја“ (РСА НУ) и ци ган ка10 „име цр ној ко ко ши“ (РМС).

2.2.1. Сема колективне експресије 
Име на ет ни ка, пре ма Р. Дра ги ће вић (2010: 102–103), има ју ис кљу чи во спо соб ност но ми на-

ци је, што зна чи да не озна ча ва ју, већ са мо име ну ју11 „ста нов ни ка на се ље ног ме ста, др жа ве, ге о-
граф ске обла сти и сл.“ или „при пад ни ка ет нич ке ску пи не“. Ме ђу тим, под ути ца јем спо ља шних, 
ван је зич ких окол но сти, име на ет ни ка у срп ском је зи ку мо гу се „пу ни ти зна че њем“, и то обич но 
он да ка да су „њи хо ви но си о ци у су сед ским и кул ту рал ним ве за ма са на шим на ро дом“  (Ibid.: 
102). При ме ћу је мо да су ова ква се ман тич ка про ши ре ња ет нич ког зна че ња обич но пе јо ра тив ног 
ка рак те ра12 (исп. ази јат, тур чин, цин ца рин и сл.). Мар ја но вић (2007: 111) ука зу је на то да су се 

10  На по ми ње мо да реч ни ци спо ра дич но бе ле же и апе ла ти ве су бјек тив не оце не, као нпр. ци ган чи ца „вр ста сит не ја бу ке 
мр ко цр ве не бо је“, ци га ни ца „жен ска осо ба про мен љи ве, пре вр тљи ве, вар љи ве ћу ди“ и сл. Лек се ме овог ти па ни смо 
увр сти ли у кор пус на шег ис тра жи ва ња бу ду ћи да не за до во ља ва ју кри те ри јум фор мал не јед на ко сти епо ни ма са стан-
дар ди зо ва ним об ли ком ет ни ка.

11  Дра ги ће вић (2010: 102) та ко на во ди да „име ни ца Вој во ђа нин име ну је чо ве ка из Вој во ди не, али ни шта не озна ча ва“.
12  Ана ли зи ра ју ћи твор бе не про це се ко ји ма на ста ју но ве ре чи од вла сти тих име ни ца, С. Ри стић уоча ва да су зна че ња 

са не га тив ном ко но та ци јом че сто мо ти ви са на по тре бом го вор ни ка за на ци о нал ном иден ти фи ка ци јом у „усло ви ма 
на ци о нал не хо мо ге ни за ци је“, као и њи хо вим осе ћа њем на ци о нал не угро же но сти (в. Ри стић 2009: 309).
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зна че ња ет ни ка Влах ме ња ла у за ви сно сти од вре ме на и кра ја у ко јем се ова лек се ма упо тре бља-
ва ла, што по ка зу је и зна че ње ко је у се ман тич кој струк ту ри ове ле ке ме бе ле жи РСА НУ: „на зив 
(че сто по гр дан) за при пад ни ка дру ге ве ре, чо ве ка из дру гог кра ја и сл.“13 

Лек сич ко-се ман тич ка ана ли за гра ђе по ка зу је да се име ет ни ка у по је ди ним слу ча је ви ма 
пре но си на оп шти по јам за хва љу ју ћи про дук тив но сти се ме ко лек тив не екс пре си је. Лек си ко ло зи 
на гла ша ва ју да се по ме ну те се ме у сем ској струк ту ри лек сич ког зна че ња мо гу сма тра ти им пли цит-
ним, тј. по тен ци јал ним. Ме та фо ром за сно ва ном на про дук тив но сти се ма ко лек тив не екс пре си је 
(исп. Дра ги ће вић 2007: 72–73; Гор тан-Премк 2004: 66), од при мар ног зна че ња ет ни ка раз ви ја ју 
се се кун дар на зна че ња ко ја се од но се на чо ве ка уоп ште, без об зи ра на ње го ву ет нич ку и на ци о-
нал ну при пад ност. Та кви при ме ри из на ше гра ђе су: ази јат „су ров и не кул ту ран чо век, вар ва рин, 
ди вљак“, бал ка нац „си ров, при ми ти ван чо век“, ви зан ти нац „лу кав, пре пре ден чо век, ли це мер“, 
тур чин „окру тан, сви реп, не мио чо век“, цин ца рин „онај ко ји за ки да на це ни, грам жљив тр го вац, 
твр ди ца, шкр тац, ци ци ја“, ци ган ка „же на ко ја се во ли сва ђа ти, сва ђа ли ца“ итд. Се кун дар на зна че-
ња ет ни ка ов де су за сно ва на на ко лек тив ним пред ста ва ма и уве ре њи ма ко је је зич ка за јед ни ца има 
о при пад ни ци ма од ре ђе не ет нич ке ску пи не. Дра ги ће вић (Ibid., 73) ис ти че да се уве ре ња и пред-
ста ве ко је има мо о при пад ни ци ма по је ди них на ро да че сто ба зи ра ју на „објек тив но не по сто је ћим 
свој стви ма“, те се се ме ко лек тив не екс пре си је на ла зе на „пе ри фе ри ји сем ске струк ту ре лек се ма“. 

2.2.2. Продуктивност других сема из семског садржаја лексичког значења
У по ли се ман тич кој струк ту ри ет нич ких лек се ма тре ба раз ли ко ва ти апе ла ти ви зо ва на зна че-

ња за сно ва на на се ма ма ко лек тив не екс пре си је од зна че ња ко ја су се раз ви ла за хва љу ју ћи про дук-
тив но сти не ке дру ге се ме из струк ту ре ет нич ког зна че ња. У не ко ли ким при ме ри ма де ша ва се да 
зна чењ ска струк ту ра ет нич ке од ред ни це са др жи оба ти па апе ла ти ви зо ва них зна че ња. Та ко се нпр. 
ет но ни мом Ци га ни при мар но озна ча ва „на род по ре клом из Ин ди је ко ји у но мад ским и по лу но-
мад ским гру па ма жи ви у Евро пи и Афри ци“; про це сом по ли се ми је, тач ни је ме ха ни змом лек сич ке 
ме та фо ре, раз ви ја се се кун дар но зна че ње у по ли се ман тич кој струк ту ри ове лек се ме: „љу ди ко ји 
се не пре ста но се ле, ко ји не ма ју стал ног бо ра ви шта, чер га ши, но ма ди“, док се про дук тив но шћу 
се ма ко лек тив не екс пре си је раз ви ло зна че ње ко је РМС бе ле жи под бр. 3: „јд. (ци га нин) онај ко ји 
сво је по ступ ке по де ша ва пре ма при ли ка ма и ко ри сти, не по штен, рђав чо век“. 

2.3. издвојени универбати из анализиране грађе

У екс цер пи ра ној гра ђи из дво ји ли су се и апе ла ти ви на ста ли про це сом уни вер ба ци је (нпр. 
од ред ни ца фран цуз14 у РМС у чи јој упу ћи вач кој де фи ни ци ји сто ји „в. фран цу ски кључ“). Ка ко на по ми ње 
Б. Ћо рић (2008: 162), за кон је зич ке еко но ми је усло вља ва твор бе не про це се чи ји је циљ ства ра ње но вих 
ре чи, и то скра ћи ва њем дво чла них, син таг мат ских на зи ва при ме ном мо де ла су фик сал ног ти па. Аутор на-
по ми ње да је зна че ње кра ће и ду же но ми на тив не фор ме иден тич но, али је раз ли ка, осим на пла ну из ра за, 
уоч љи ва и на пла ну ра ши ре но сти у сфе ри ко му ни ка тив не упо тре бе, те „сло же ни на зив при па да стан-
дард но је зич кој сфе ри, док је уни вер би зо ва на фор ма ка рак те ри стич на, пре све га, за раз го вор ни и про фе си-
о нал ни го вор“ (ibid., 162). 

Из дво је ни при ме ри из кор пу са са ин тер не та све до че о екс пре сив ној вред но сти уни вер-
ба та, ко ју реч ни ци не озна ча ва ју ни ка квим ква ли фи ка то ром. Све че шће бе ле же ње уби вер ба та 
швај ца рац (на ста лог од син таг ме швај цар ски фра нак) ука зу је на ши ре ње ње го ве упо тре бе пу тем 
је зи ка ме ди ја: „Швај ца рац“ пао пре ма до ла ру и евру (www.v es ti .rs,  на слов). Му ке због швај ца-
ра ца (www.rts .rs , нас ло в); З ауста вљање раста швајцарца значиће мање рате ( www.economy.

13  Мар ја но вић на по ми ње да су Тур ци, по до ла ску на Бал кан, оку пи ра ни не му сли ман ски на род по грд но на зи ва ли вла-
си ма, чи ме су пра ви ли „кон фе си о нал ну и со ци јал ну ба ри је ру из ме ђу се бе и сво јих ва за ла“ (Мар ја но вић 2007: 112).

14  Ква ли фи ка тор зан. у РМС ука зу је на огра ни че ну сфе ру упо тре бе лек се ме фран цуз, док при ме ри са ин тер не та по ка-
зу ју да се ова лек се ма из про фе си о нал ног жар го на пре не ла и у раз го вор ни је зик, нпр. Баш тај ма ли фран цуз ме је 
јед ном спа сио … и он да на ђем не где у ала ту тај ма ли фран цу ски кључ (http://www.cbc.rs, ко мен тар чи та о ца).
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rs); Па зи те се швај ца ра ца (www .danas.rs, на слов); Швај ца рац пре стао да ра сте (www .p ol iti ka.
rs, на слов) и сл. 

Не ке но во на ста ле уни вер ба те из на ше гра ђе нор ма тив ни реч ни ци срп ског је зи ка нај че шће 
не бе ле же – што нам, из ме ђу оста лог, ука зу је на њи хо ву мар ки ра ну упо тре бу у са вре ме ном срп-
ском је зи ку. Ме ђу тим, кор пус са ин тер не та бе ле жи да су об ли ци овог ти па рас про стра ње ни у је зи-
ку елек трон ских ме ди ја: Гра до на чел ник Не над Бог да но вић че сто по на вља да „Пан че вац“15 ни је 
у њи хо вој над ле жно сти (h tt p://www.vesti.rs); Нема новца за „Панчевац“ (www .p ravda .rs , на слов); 
Пан че вац и Га зе ла за јед но у об но ву (www.glas-ja vnost i.rs , наслов); Та ко ђе  је одличан [бензин] на 
пумпи Лика систем … на зрењанинцу16  (http://www.cbc.rs, ко мен тар чи та о ца); На Зре ња нин цу 
аут мо би ли, а и ка ми о ни ју ре као да су на пи сти (http:/ /w ww.pressonline.rs, коментар читаоца).

3.  лекСикОГРАФСкА ОбРАДА АНАлизиРАНиХ АПелАтиВА

Ана ли за реч нич ке гра ђе по ка зу је не до след ност у лек си ко граф ској об ра ди по сма тра них 
апе ла ти ва екс цер пи ра них из РМС и РСЈ. У овим реч ни ци ма они се углав ном об ра ђу ју у окви ру 
по ли се ман тич ке струк ту ри ет нич ке од ред ни це, док се тек спо ра дич но лек си ка ли зу ју и об ра ђу ју 
као по себ не од ред ни це. Та ко ђе уоча ва мо да у РМС и РСЈ не по сто ји ја сан кри те ри јум по ко ме 
је дан апе ла тив из кор пу са до би ја ста тус се ман тич ке ре а ли за ци је у по ли се ман тич кој струк ту ри ет-
нич ке од ред ни це, а дру ги функ ци о ни ше као за себ на од ред ни ца. Као илу стра ци ју на во ди мо ка ко 
су апе ла ти ви зо ва не лек се ме ази јат и бал ка нац за бе ле же не и де фи ни са не у РМС:

Ази јат 1. в. Ази јац [...] 3. (ази јат) фиг. пеј. су ров и не кул ту ран чо век, вар ва рин, ди вљак; 
Бал ка нац чо век с Бал кан ског по лу о стр ва;
бал ка нац по грд. си ров, при ми ти ван чо век.

Сма тра мо да су оба апе ла ти ва (ази јат и бал ка нац) раз ви је на ак ти ви ра њем им пли цит них ком-
по не на та из сем ске струк ту ре ет нич ког зна че ња. По тен ци јал ни се ман тич ки са др жај ет нич ких лек-
се ма Ази јат и Бал ка нац за сни ва се на сте ре о ти пи ма ко ји се у на ро ду ве зу ју за при пад ни ке ових 
ет нич ких ску пи на. Прем да су апе ла ти ви ази јат („су ров и не кул ту ран чо век, вар ва рин, ди вљак“) и 
бал ка нац („си ров, при ми ти ван чо век“) по свој при ли ци на ста ли на исти на чин (ме та фо ром за сно-
ва ном на се ма ма ко лек тив не екс пре си је), пр ви се у РМС об ра ђу је као  јед но од зна че ња у окви ру 
од ред ни це Ази јат, а дру ги се лек си ка ли зу је и об ра ђу је не за ви сно од од ред ни це Бал ка нац.

О из о стан ку си стем ског ре ше ња у лек си ко граф ској об ра ди апе ла ти ва све до че и сле де ћи 
при ме ри екс цер пи ра ни из РСЈ: 

Бо са нац 1. ста нов ник Бо сне; чо век по ре клом из Бо сне. 2. (бо са нац) жарг. про из вод по ре-
клом из Бо сне (нпр. вр ста ду ва на, си ра и др.);
Ен глез при пад ник ан гло сак сон ског на ро да ко ји je на ста њен пре те жно у Ен гле ској;
ен глез сточ но гр ло (обич но коњ) ен гле ске па сми не.

Прет по ста вља мо да су апе ла ти ви бо са нац и ен глез до би је ни по на вља њем истог твор бе-
ног мо де ла, ме ђу тим, лек си ко граф бе ле жи пр ви апе ла тив у по ли се ман тич кој струк ту ри ет нич ке 
од ред ни це (пи шу ћи при том об лик апе ла ти ва у за гра ди, ма лим сло вом), док дру гом да је ста тус 
са мо стал не од ред ни це.  

О ста ту су ко ји у нор ма тив ним реч ни ци ма има ју уни вер ба ти фор мал но иден тич ни име ни ма ет-
ни ка мо же мо го во ри ти са мо на осно ву бе ле же ња јед ног при ме ра из РСЈ:

Швај ца рац при пад ник на ро да ко ји жи ви у Швај цар ској, ста нов ник Швај цар ске;

15  Овај уни вер бат, на стао ели ди ра њем име нич ке син таг ме Пан че вач ки мост, пред ста вља при дев ски де ри ват, ти пи чан 
про дукт про це са уни вер ба ци је. 

16  Зре ња ни нац, као на зив за Зре ња нин ски пут, функ ци о ни ше  у раз го вор ном функ ци о нал ном сти лу. По твр де за овај 
уни вер бат на шли смо са мо у ко мен та ри ма чи та ла ца у кор пу су са ин тер не та огра ни че ном на срп ски до мен.
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швај ца рац швај цар ски фра нак.
По ка за ли смо да је об лик швај ца рац до би јен про це сом уни вер ба ци је од име нич ке син таг ме 

швај цар ски фра нак и да је, по пут оста лих лек се ма овог ти па, пр во бит но био ка рак те ри сти чан за 
жар гон и раз го вор ни је зик. Вре ме ном се, ме ђу тим, сфе ра упо тре бе уни вер би зо ва не фор ме про-
ши ру је, те об лик швај ца рац не рет ко про ди ре у је зик ме ди ја и но ви нар ски дис курс, притом за др-
жа ва ју ћи екс пре сив ну вред ност17. Сма тра мо да је лек се ма швај ца рац у лек си ко ну срп ског је зи ка 
стил ски мар ки ра на и да је ова од ред ни ца у РСЈ мо ра ла би ти обе ле же на не ким екс пре сив ним или 
функ ци о нал но стил ским ква ли фи ка то ром18. Не ка вр ста по твр де да ова лек се ма не при па да оп-
штем лек сич ком фон ду је сте лек си ко граф ска де фи ни ци ја од ред ни це швај ца рац у РСЈ, ко ја ни је 
де скрип тив на, већ је све де на на син таг мат ску фор му „швај цар ски фра нак“. 

4.  зАкЉучАк

Екс цер пи ра на гра ђа по ка за ла је да се апе ла ти ви ко ји су фор мал но иден тич ни об ли ци ма 
ет ни ка ме ђу со бом раз ли ку ју по не ко ли ким па ра ме три ма, ода кле и про ис ти че њи хов не јед нак 
ста тус у нор ма тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка. 

По је ди ни апе ла ти ви на ста ли су по на вља њем истог твор бе ног мо де ла по ко јем је фор ми ран 
и об лик ет ни ка. Бу ду ћи да је ве за из ме ђу ет ни ка Ита ли јан ка „жен ска осо ба из Ита ли је“ и апе ла-
ти ва ита ли јан ка  „вр ста та ли јан ске пше ни це ко ја се га ји и код нас“ ис кљу чи во фор мал на, сма тра-
мо да апе ла ти ве овог ти па не би тре ба ло бе ле жи ти у окви ру по ли се ман тич ке струк ту ре ет нич ке 
од ред ни це, већ да би им у нор ма тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка тре ба ло да ти ста тус за себ них 
од ред ни ца.

Дру гом ти пу при па да ју епо ним ски об ли ци ти па ази јат, бал ка нац, тур чин и сл., ко ји су 
раз ви је ни у про це су апе ла ти ви за ци је при мар них они ма ак ти ва ци јом по тен ци јал ног са др жа ја из 
сем ске струк ту ре ет нич ког зна че ња. Бу ду ћи да лек си ко ло зи го во ре о по сто ја њу семâ ко лек стив не 
екс пре си је ко је омо гу ћа ва ју де ло ва ње ме ха ни за ма по ли се ми је, сма тра мо да би епо ни ме овог ти па 
тре ба ло бе ле жи ти у по ли се ман тич кој струк ту ри ет нич ке од ред ни це. 

Апе ла ти ви ти па швај ца рац и фран цуз на ста ли су као про дук ти про це са уни вер ба ци је, ко ји 
је ка рак те ри сти чан за раз го вор ни је зик и про фе си о нал ни жар гон. По што смо по ка за ли да не ма 
за јед нич ких се ман тич ких ком по не на та из ме ђу лек сич ког зна че ња ових и ет нич ких лек се ма, сма-
тра мо да би их у нор ма тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка тре ба ло до след но бе ле жи ти као за себ не 
од ред ни це, при че му је по жељ но да лек си ко граф мар ки ра сфе ру упо тре бе апе ла ти ва овог ти па 
од го ва ра ју ћим ква ли фи ка то ром.

Пра во пи сна нор ма стан дард ног срп ског је зи ка на ла же да се име на ет ни ка пи шу као вла сти-
те име ни це, ве ли ким по чет ним сло вом (исп. Пра во пис 2010, стр. 59, т. 48). Ова кво пра во пи сно 
ре ше ње до дат но раз ли ку је об лик ет ни ка (ко јим се име ну је ста нов ник на се ље ног ме ста, др жа ве, 
обла сти, од но сно при пад ник не ке ет нич ке ску пи не) од об ли ка апе ла ти ва (ко јим се име ну ју раз-
ли чи ти оп шти пој мо ви). На осно ву све га на ве де ног за кљу чу је мо да би оп шта лек си ко граф ска 
прак са мо гла сле ди ти прак су ко ја се при ме њу је у из ра ди Реч ни ка СА НУ19, тј. да би све ре чи оп-
штег зна че ња, ко је се пи шу ма лим по чет ним сло вом, а фор мал но су јед на ке они ми ма, тре ба ло у 
нор ма тив ним реч ни ци ма срп ског је зи ка бе ле жи ти као за себ не од ред ни це.

Овај рад пред ста вља до при нос про у ча ва њу не ких ти по ва епо ним ских лек се ма у на шем лек-
сич ком фон ду, ко ји ма у до са да шњим лин гви стич ким ра до ви ма ни је по све ће на ве ли ка па жња. На-

17  В. на ве де не при ме ре из кор пу са са ин тер не та у тач ки 2.3.
18  О ти по ви ма ква ли фи ка то ра у де скрип тив ним реч ни ци ма и њи хо вом гру пи са њу пре ма за јед нич ким од ли ка ма лек си-

ке ко ју мар ки ра ју, пи са ла је С. Ри стић. Тер ми ни екс пре сив ни и функ ци о нал но стил ски ква ли фи ка тор пре у зе ти су од 
ове аутор ке (ви ше о гру пи са њу ква ли фи ка то ра в. у Ри стић 2006: 79–109). 

19 Члан 40 Упут ста ва за из ра ду РСА НУ (ко ја слу же за ин тер ну упо тре бу из ра ђи ва чи ма РСА НУ) на во ди сле де ће: „ре чи 
са по чет ним ве ли ким сло вом и са по чет ним ма лим мо ра ју се да ва ти као по себ не од ред ни це“.
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ше ис тра жи ва ње исто вре ме но има за циљ да ука же на ра зно вр сност ме ха ни за ма ко ји омо гу ћа ва ју 
апе ла ти ви за ци ју ет ни ка и дру гих они ма у срп ском је зи ку.
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Ivana Marinković – Jovana Jovanaović

POLYSE MAN TIC STRUC TU RE OF ET NIC LE XE MES IN SER BIAN LAN GU A GE

Sum mary

This pa per is de a ling with so me words sho wing et hni city in Ser bian lan gu a ge which ha ve de ve lo ped polyse man tic 
struc tu res, as well as with so me ap pel la ti ves be ing struc tu rally the sa me as et hnic le xems. As we no ti ced, tho se 
words so me ti mes ob ta i ne the ir me a ning by re pe ti tion of the sa me de ri va ti ve mo del, whi le the ot hers ex pand the 
me a ning by the ap pe la ti vi za tion of the et hnic le xe mes (which re sults eponyms). Sin ce the re are dif fe rent pro ces ses 
which ca u se polyse man tic de ve lo ping of the ob ser ved ap pe la ti ves, we be li e ve that the words be ing analyzed in 



О ПРОБЛЕМУ ПОЛИСЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ ЛЕКСЕМА ИЗ КЛАСЕ  ЕТНИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

473

this pa per ha ve to be def fe rently tre a ted and de fi ned in le xi co graphy. This im pli es that so me of tho se ap pe la ti ves 
desеrve in di vi dual sta tus in de scrip ti ve dic ti o na ri es of Ser bian lan gu a ge.
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saBina HaLuPka rešetar – gorDana LaLić krstin

PROTOTYPICALITY AS A GOVERNING FACTOR  
IN CONSTITUENT ORDERING IN SERBIAN BLENDS1

Starting from the hypothesis that blending as a word formation process is non-rule governed but that there are 
factors that determine the ordering of constituents in lexical blends, one of which is said to be the prototypicality 
of the denotata of the source words, the paper first establishes the degree of prototypicality of more than forty 
members of the categories fruit and vegetables in Serbian. Then, in a follow-up naming experiment, the prototype-
first hypothesis is tested in blends elicited from subjects as potential names of hybrid fruit and vegetables. The 
structural patterns of the obtained blends are then compared with those described in the literature to test whether 
there are any emerging trends.

Keywords: lexical blending, portmanteau, prototype, word formation, Serbian.

1.  INTRODUCTION: BLENDING AS A WORDFORMATION PROCESS

Blending is a non-rule governed creative word formation process involving “conscious effort and 
word play on the part of the coiner, which often results in ‘violations’ of more rigid morphological rules 
and includes the ‘integration’ of many kinds of information that are not central to linguistic study (e.g. 
the interplay between orthography and pronunciation)” (Gries forthcoming). While it is true that blends 
involve a high degree of complexity and do not exhibit many categorical rules, this does not mean that 
they are unpredictable. In the present paper, Gries’s relatively uncontroversial definition of an intention-
al lexical blend will be adopted as an “intentional fusion of typically two (but potentially more) words 
where a part of a first source word (sw1) – usually this part includes the beginning of sw1 – is combined 
with a part of a second source word (sw2) – usually this part includes the end of sw2 – where at least 
one source word is shortened and/or the fusion may involve overlap of sw1 and sw2. This definition 
is intended to distinguish such blends from speech-error blends, which are not intentional even though 
they may be experimentally induced, and complex clippings, which involve the concatenation of the 
beginnings of two source words” (Gries forthcoming).

Blending is therefore a word-formation process which involves the creation of new lexemes typi-
cally out of two source words, with some loss of morphophonological material from one or both source 
words and/or their overlap. In Serbian this process became productive in the late 1990s, under the influ-
ence of English, but it was not completely unknown formerly (Bugarski 2003: 123): blended words such 
as lubendinja (lubenica + dinja), blesimetar (blesav + i + metar) and others (cf. Klajn 2002: 30) do exist, 
but their number is negligible and they were usually classified as compounds. However, with the advance-
ment of computer techonology and wider access to the internet, more and more people are in contact with 
English and among numerous other English words, many blends are borrowed, too: blog (Eng. blog, web 
+ log), vlog (Eng. vlog, video + blog), podkast (Eng. podcast, iPod + broadcast), netiketa (Eng. netiquette, 
net + etiquette) and others. Not only did Serbian borrow ready-made English blends, but it started mak-
ing an increasing number of its own blends – the basic structural models spontaneously began to be used 
with native linguistic material, which gave rise to a new and productive word-formation process (Bugarski 
2003: 123). A similar trend is found in some other Slavic languages, in which, as a rule, blending used to be 

1  The  present paper, writt en   within proj ec t no. 1780 02 “Langu ages an d cultures in  s pace and ti me ” funded b y t he  M inistr y 
 of  Science and Te ch nological D evelopment o f  the Republi c  of  Serbia,  is  a revis ed and significan tly expanded  ver si on   of a 
ta lk  gi ven at t he  Interna tional Conferenc e on Lex ical Blending, L yon, France in June 2010. T he  authors wish  t o t hank the  
audience at the  Conference.
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at best a marginal word formation process (cf. Brdar-Szabó and Brdar 2008 for Croatian, Kulish 2009 for 
Ukranian). This word formation process was first observed and described in Serbian by Bugarski (2001a, 
2001b) and different formal and semantic aspects of blends were the subject of Rasulić (2008), Halupka-
Rešetar and Lalić-Krstin (2009), Renner and Lalić-Krstin (2011).

As blending is structurally quite unpredictable, none of the so-far proposed structural typologies 
is quite complete. It seems plausible to assume that the description of the structural patterns could be 
improved if we included a semantic classification into syntagmatic origin blends and paradigmatic ori-
gin blends (Bauer 2006a, Dressler 2000 but see also Algeo 1977). Syntagmatic origin blends would be 
those whose source words are in a syntagmatic relationship, as in pankcert (pank ‘punk’+ koncert ‘con-
cert’), whereas in paradigmatic origin blends, the source words are in a paradigmatic relationship, as in 
figuar (fića ‘hypocoristic of Fiat 600 (Zastava 750/850)’+ jaguar ‘Jaguar’). The order of source words in 
syntagmatic origin blends is governed by the rules of ordering constituents in phrases and compounds 
(modifier + head in Serbian, like in English), which is why we have pankcert and not *koncpank. On the 
other hand, in paradigmatic blends the restrictions are different because there is no predetermined order 
of constituents that needs to be observed.

With the aim of determining the order of constituents in coordinate lexical units (binomials like 
here and there, compounds like hunter-gatherer, and blends like fantabulous), Cooper i Ross (1975: 
64–7, quoted in Renner 2010) give 22 semantic constraints governing element ordering (such as adult, 
male, singular, etc.). They also list seven phonological constraints, but only four of these have been 
experimentally confirmed (Pinker and Birdsong 1979, quoted in Renner 2010): syllable number, vowel 
length, initial consonant obstruency and vowel quality (first-ordered constituents will have more close or 
more front vowels, while second constituents will have more open or more back vowels). Other factors 
that are mentioned as potentially relevant in constituent ordering are rhythmic restrictions (a monosyl-
labic consituent comes before a polysyllabic one, unless the polysyllabic constituent is stressed on the 
second or third syllable), lexical frequency, prototypicality, etc.

As governing factors in constituent ordering in paradigmatic (or coordinate) blends, Kelly (1998) 
lists the following: (a) syllable number – constituents with fewer syllables are positioned initially (e.g. 
soapedy, soap + comedy), (b) frequency – more frequent words are positioned initially (e.g. smog, 
smoke + fog), (c) prototypicality – words denoting more prototypical referents are positioned initially 
(e.g. tangelo, tangerine + pomelo), (d) connotation – words with positive connotations are positioned 
initially (e.g. anticippointment, anticipation + disappointment), and (e) temporal ordering – the order of 
consituents reflects the temporal order of events (e.g. brunch, breakfast + lunch). These factors often in-
teract, e.g. prototypicality correlates positively with frequency (so words denoting prototypical category 
members are also high in frequency) and negatively with the number of syllables (so less protototypical 
category members are often denoted with words containing more syllables) (Mervis et al. 1976).

The goal of the present study is to try to determine experimentally whether there is a tendency 
for a source word denoting a more prototypical category member to be positioned initially and thus test 
whether prototypicality is one of the governing factors in constituent ordering in paradigmatic blends. 
The paper is structured as follows: Section 2 describes the methodology of the research and subsections 
2.1 and 2.2 give the goals, materials and procedures of the two experiments. Section 3 presents the re-
sults of the experiments while Section 4 reviews the structural patterns observed in the elicited blends. 
Section 5 summarizes the findings and gives conclusions.

2.  METHODS

Starting from the claim encountered in the literature (Kelly et al. 1986, Kelly 1998) that, all other 
factors being equal, constituents denoting more prototypical entities are placed first in coordinate se-
mantic structures, the goal of the experiment was to filter out all other potentially relevant factors that 
might affect the ordering of elements in blends and thus try to determine the validity of the above claim, 
bearing in mind the fact that various authors have recently claimed that (morpho)phonological consid-
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erations are of key importance in blending (cf. Bat-El 2006 for Hebrew, Gries 2006 for English, Renner 
and Lalić-Krstin 2011 for English and Serbian). Numerous works have dealt with the length of blends 
relative to the length of their constituent parts and most theorists agree that when a blend is formed of 
elements of the same length, the newly formed word will also have the same number of syllables (Plag 
2003). Similarly to Gries (2004b) and Renner (2006), Bat-El (2006) explains this by the fact that, on 
the one hand, the blend should have the structure of a single word (rather than of a compound) and so it 
often has the same form (length) as one of its source words. On the other hand, the blend should contain 
as much material from both source words as possible so that they can be recoverable, as in brunch from 
breakfast + lunch, where the form (length) of the second source word was kept at the cost of a lower de-
gree of semantic recoverability of the first source word (cf. Gries 2004a, who points out that breakfunch 
would be a semantically more easily recoverable blend).

Naturally, there are exceptions to all the constraints claimed to regulate the order of elements in 
a blend, but their validity of these constrains can nevertheless be experimentally determined. For the 
purposes of the current paper, the constraint on prototypicality was tested by filtering out all other po-
tentially relevant factors governing the order of elements in blends.

As blending has only recently become a productive word formation process in Serbian, the num-
ber of existing blends is insufficient for any conclusions regarding prototypicality to be drawn. Also, 
many blends are imported into Serbian ready-made and this is the reason why the existing corpus of 
Serbian blends (mostly collected by enthusiasts and documented by R. Bugarski) did not prove useful 
for this type of analysis. Namely, in already existing blends no single factor can be isolated from the 
others, i.e. it is often impossible to determine whether the ordering of source words is a consequence of 
one factor or another, or of a combination of factors. Instead, in order to establish whether there is a ten-
dency for source words denoting more prototypical entities to be positioned initially in Serbian blends, 
two experiments needed to be conducted.

The first experiment was aimed at determining the goodness-of-example of the members of the 
categories FRUIT and VEGETABLE in Serbian using a questionnaire with 44 members of each cat-
egory (modelled on Rosch 1975). The second experiment was a follow-up of the first one with the goal 
of checking whether there is a preference for the more prototypical member to occur initially. In order to 
determine this, the authors asked subjects to coin blends from given source words of which one denotes 
a considerably more prototypical example than the other. Although the words elicited in this experiment 
are non-words in that they have not been coined in non-experimental conditions nor are they likely to be-
come part of the vocabulary of Serbian (at this point), we believe they offer a potentially valuable insight 
into the practice of naming new entities, in particular into the productivity of the structural mechanisms 
applied in the formation of neologisms. New hybrid or hybrid-like plants and animals are constantly be-
ing created and will eventually have to be named in Serbian (Lalić-Krstin 2008a and 2008b list hundreds 
of English names for these, such as tigon, labradoodle, tangelo or plumcot) so this experiment may also 
serve as a predictor to which the actual realized names (if they are to be coined) can later be compared.

In order to eliminate other governing factors, the subjects were asked to coin new blends out of 
given source words.To isolate the prototype-first factor and eliminate all the others, it was necessary to 
meet the following conditions: 

a) choose a category that exhibits prototype effects
b) control for the length of the sourcewords (i.e. choose source words of the same number of 

syllables)
c) eliminate any connotations and temporal ordering effects (which are also potential factors 

governing the ordering of elements in blends)
d) eliminate head-modifier relationship as a factor that affects the order of constituents (i.e. opt 

exclusively for coordinate/paradigmatic relationships)
A more detailed description of the two experiments is given in the followig subsections.
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2.1. Experiment 1: goal, materials, methods

In order to test whether the degree of prototypicality is a factor in the ordering of source words in 
Serbian blends, it was first necessary to determine goodness-of-example within the categories FRUIT 
and VEGETABLE in this language. The two categories in question were selected because their inter-
nal structure exhibits prototype effects (i.e. its members are more or less prototypical exponents of the 
category), they include a relatively large number of members which are rather familiar and no less im-
portantly, because their members can be hybridized, making them well-suited for coining blends with a 
coordinate structure.

The subjects were 119 university students who are native speakers of Serbian. They were present-
ed with a short explanation of the notion of prototypicality, followed by several examples of members of 
varying degrees of prototypicality. This introduction was followed by a list of 44 lexemes denoting types 
of fruit and 44 lexemes denoting types of vegetables. The subjects were asked to judge the goodness of 
example of instances of these two categories on a 7-point scale (Rosch 1975), ranging from 1 for the 
best example(s) of the category to 7 for the least prototypical example. The members of the categories 
were ordered alphabetically but were carefully selected so as to contain elements of various length: 
within the category of FRUIT, there were 3 one-syllable, 21 two-syllable elements, 13 three-syllable 
and 7 four-syllable words; among the members of the category VEGETABLE there were 4 one-syllable, 
15 two-syllable, 19 three-syllable and 6 four-syllable words. In order to ensure that all the subjects were 
familiar with all the types of fruit/vegetables cited, the experiment also included a running slideshow of 
the less widely known types of vegetables, such as rhubarb, kohlrabi, collard green or medlar and date.

The members of both categories were then ranked on the basis of the total score obtained in the 
answer sheets. The results achieved in this experiment served as a starting point for the second experi-
ment, the object of which was to reveal whether there is a preference for the more prototypical member 
to occur initially in a blend.

2.2. Experiment 2: goal, materials, methods

As pointed out earlier, in order to isolate the prototype-first factor and eliminate all the other factors 
that could affect the ordering of constituents in a blend, it was necessary to fulfill a list of requirements. 
Firstly, a category needed to be chosen that exhibits prototype effects (this was done in Experiment 1). 
Secondly, pairs of source words had to be selected in such a way that one member of each pair denotes 
an entity that is considerably more prototypical than the other one. In order to control for the length 
of the source words, members with an identical number of syllables had to be paired. Additionally, all 
connotations and temporal ordering effects had to be eliminated by the choice of categories. Lastly, but 
no less importantly, the bias produced by the preferred modifier-head order (Williams’s 1981 Righthand 
Head Rule) had to be avoided, which was achieved by asking the subjects to produce a blend which 
would refer to a hybrid of the entities denoted by the source words (e.g. a hybrid of an apple and a 
mango), thus targeting a coordinate semantic structure.

The subjects were 104 university students who are native speakers of Serbian. The method opted for 
in this experiment was the following: ten pairs each of the categories of fruit and vegetable were singled 
out, with one member of each pair rated considerably higher on the prototypicality scale established in 
Experiment 1 but with both words in the pair necessarily of an equal number of syllables. Due attention 
was paid to the possiblity of conceptualizing a hybrid of the members of each pair, which is why pairs like 
watermelon + red currant were avoided. Each source word was printed on a separate slip of paper and 
each pair of slips was placed in a separate envelope in order to avoid suggesting any preferred ordering of 
the source words. Each subject was given 20 envelopes containing slips with the names of two fruits or 
vegetables (10 pairs each), along with an answer sheet with instructions to form a blend denoting a hybrid 
of the two kinds of fruit or vegetable. Only one answer per source word pair was allowed.
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3. RESULTS AND DISCUSSION

The results of the first experiment, aimed at establishing the degree of prototypicality of members 
of the categories FRUIT and VEGETABLE in Serbian are presented in parallel in Table 1. Column 1 
gives the rank of the types of fruit/vegetable listed, based on the mean score they were given by the sub-
jects. Columns 2 and 5 give the number of syllables contained in each type of fruit or vegetable listed in 
the following cells (columns 3 and 6, respectively). Columns 4 and 7 give the score of each item. 

Rank No. of 
syll. fruit score No. of 

syll. vegetable score

1 3 jabuka ‘apple’ 1.36 4 šargarepa ‘carrot’ 1.36
2 3 jagoda ‘strawberry’ 1.55 3 paradajz ‘tomato’ 1.43
3 3 kajsija ‘apricot’ 1.61 2 kupus ‘cabbage’ 1.46
4 2 kruška ‘pear’ 1.69 3 krastavac ‘cucumber’ 1.47
5 2 višnja ‘sour cherry’ 1.69 3 paprika ‘pepper’ 1.53
6 4 pomorandža ‘orange’ 1.70 2 grašak ‘pea’ 1.68
7 2 trešnja ‘cherry’ 1.71 2 krompir ‘potato’ 1.71
8 2 breskva ‘peach’ 1.72 1 luk ‘onion’ 1.77
9 2 grožđe ‘grape’ 1.81 3 karfiol ‘cauliflower’ 1.96
10 3 banana ‘banana’ 1.89 2 pasulj ‘bean’ 2.06
11 4 mandarina ‘tangerine’ 1.92 2 spanać ‘spinach’ 2.08
12 2 šljiva ‘plum’ 1.97 4 boranija ‘green bean’ 2.08
13 2 limun ‘lemon’ 2.25 2 cvekla ‘beetroot’ 2.26
14 3 malina ‘raspberry’ 2.27 3 praziluk ‘leek’ 2.49
15 2 kivi ‘kiwifruit’ 2.39 3 rotkvica ‘radish’ 2.55
16 3 kupina ‘blackberry’ 2.60 3 brokoli ‘broccoli’ 2.61
17 4 nektarina ‘nectarine’ 2.68 3 kukuruz ‘corn’ 2.75
18 2 ananas ‘pineapple’ 2.92 4 keleraba ‘kohlrabi’ 2.85
19 4 borovnica ‘black currant’ 3.05 2 celer ‘celery’ 2.87
20 2 dinja ‘melon’ 3.28 3 tikvica ‘courgette’ 2.92
21 2 grejpfrut ‘grapefruit’ 3.39 3 patlidžan ‘aubergine’ 3.03
22 4 lubenica ‘watermelon’ 3.46 2 zelen ‘parsley’ 3.03
23 3 ribizla ‘red currant’ 3.48 1 kelj ‘kale’ 3.26
24 2 mango ‘mango’ 3.62 4 feferona ‘chilli pepper’ 3.32
25 2 smokva ‘fig’ 3.62 2 zelje ‘sorrel’ 3.39
26 1 nar ‘pomegranate’ 3.65 2 prokelj ‘Brussels sprout’ 3.56
27 2 dunja ‘quince’ 3.71 2 blitva ‘Swiss chard’ 3.69
28 3 brusnica ‘cowberry’ 4.04 3 bundeva ‘pumpkin’ 3.96
29 2 kokos ‘coconut’ 4.39 2 repa ‘turnip’ 3.98
30 3 papaja ‘papaya’ 4.42 3 pečurka ‘mushroom’ 4.03
31 4 avokado ‘avocado’ 4.53 1 ren ‘horse radish’ 4.20
32 3 limeta ‘lime’ 4.88 3 maslina ‘olive’ 4.48
33 1 dud ‘mulberry’ 4.98 3 paštrnak ‘parsnip’ 4.61
34 3 mušmula ‘medlar’ 5.04 2 špargla ‘asparagus’ 4.80
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Rank No. of 
syll. fruit score No. of 

syll. vegetable score

35 2 urma ‘date’ 5.17 1 bob ‘Fava bean’ 4.98
36 2 šipak ‘rosehip’ 5.26 4 lubenica ‘watermelon’ 5.00
37 2 lešnik ‘hazelnut’ 5.28 3 sočivo ‘lentil’ 5.03
38 2 badem ‘almond’ 5.31 3 kopriva ‘nettle’ 5.25
39 2 orah ‘walnut’ 5.33 4 artičoka ‘artichoke’ 5.39
40 2 kesten ‘chestnut’ 5.60 3 rukola ‘rucola, rocket’ 5.52
41 2 ogrozd ‘gooseberry’ 5.76 2 radič ‘chicory’ 5.98
42 3 pistaći ‘pistacio’ 5.83 4 rabarbara ‘rhubarb’ 6.08
43 4 kikiriki ‘peanut’ 5.87 2 raštan ‘collard green’ 6.20
44 1 hrušt/vrušt ‘wild cherry’ 5.93 3 maslačak ‘dandelion’ 6.21

Table 1: Degree of prototypicality of members of the categories FRUIT and VEGETABLE in Serbian

Note that while at this point the parameters of length (number or syllables) and the exact score 
of the members of the two classes are of low importance, they are nevertheless presented in Table 1, 
because they illustrate the differences between the members paired up for Experiment 2.

As pointed out in the previous section of the paper, the second experiment involved the selection 
of ten such pairs of the categories of fruit and vegetable in which one member rated considerably higher 
on the prototypicality scale established in Experiment 1 but with both words in the pair necessarily of 
an equal number of syllables, with due attention paid to the possiblity of conceptualizing a hybrid of the 
members of each pair. This approach was taken in order to filter out all other possibly relevant factors 
that might influence the ordering of source words in blends.

The subjects who took part in the experiment were free to order the source words as they liked, 
they could trunkate either or both source words to their liking, the only restriction imposed on them be-
ing the requirement that they form a blend which would name the hybrid of the two plants whose names 
were written on the slips of paper in each envelope.

The twenty pairs of words the subjects were to use in the experiment are listed in Table 2 below :

FRUIT VEGETABLE
dunja ‘quince’ kruška ‘pear’ kupus ‘cabbage’ raštan ‘collard green’
grožđe ‘grape’ ogrozd ‘gooseberry’ luk ‘onion’ ren ‘horse radish’
breskva ‘peach’ smokva ‘fig’ krastavac ‘cucumber’ patlidžan ‘aubergine’
jagoda ‘strawberry’ brusnica ‘cowberry’ krompir ‘potato’ repa ‘turnip’
jabuka ‘apple’ limeta ‘lime’ kupus ‘cabbage’ zelje ‘sorrel’
jagoda ‘strawberry’ ribizla ‘red currant’ krastavac ‘cucumber’ bundeva ‘pumpkin’
kajsija ‘apricot’ papaja ‘papaya’ rotkvica ‘radish’ paštrnak ‘parsnip’
pomorandža ‘orange’ lubenica ‘watermelon’ keleraba ‘kohlrabi’ rabarbara ‘rhubarb’
mandarina ‘tangerine’ avokado ‘avocado’ kupus ‘cabbage’ radič ‘chicory’
jabuka ‘apple’ mušmula ‘medlar’ rotkvica ‘radish’ kopriva ‘nettle’

Table 2: Pairs of fruit/vegetables to be used in blending
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The results of Experiment 2 confirmed the authors’ doubts concerning prototypicality as a major 
factor in the ordering of source words in Serbian blends. Namely, out of the 20 pairs of source words 
altogether, the more prototypical source word (MPSW), listed in column 1 below followed by its score, 
occurred initially only in the 7 pairs given in Table 3. Even with these pairs, given that the blends created 
in this experiment are not actual words, some subjects preferred placing the less prototypical source 
word (LPSW) of column 2 in initial position: the frequency of occurrence of such blends is given in 
column 4. Finally, the last column of Table 3 gives an overview of the difference in favour of the MPSW 
occurring initially in the newly coined blends. While this difference is significant at the top of the table, 
it is less so near the bottom, which cannot be due to the difference in the degree of prototypicality 
between the paired source words, because in spite of the strikingly similar difference in scores between 
e.g. mandarina and avokado on the one hand (1.92 - 4.53 = -2.61) and jagoda and brusnica on the other 
(1.55 - 4.04 = -2.49), in the first pair mandarina occurs initially in the blend in 79% of the cases, but 
jagoda does so only in 56% of the new words, i.e. with almost the same probability as the much less 
prototypical other source word, brusnica.

more prototypical SW (score) less prototypical SW (score) % of MPSW 
initially 

% of LPSW 
initially 

% diff. in 
favour of 
MPSW 
initially 

keleraba ‘kohlrabi’ (2.85) rabarbara ‘rhubarb’ (6.08) 88 12 76

krastavac ‘cucumber’ (1.47) patlidžan ‘aubergine’ (3.03) 87.5 12.5 75

mandarina ‘tangerine’ (1.92) avokado ‘avocado’ (4.53) 79 21 58

jagoda ‘strawberry’ (1.55) ribizla ‘red currant’ (3.48) 73 27 46

kruška ‘pear’ (1.69) dunja ‘quince’ (3.71) 59 41 18

jabuka ‘apple’ (1.36) limeta ‘lime’ (4.88) 57 43 14

jagoda ‘strawberry’ (1.55) brusnica ‘cowberry’ (4.04) 56 44 12

Table 3. Frequency of blends in which the more prototypical source word (MPSW) 
 is positioned initially

The less prototypical source word occurred initially in an equal number of instances as the more 
prototypical source word in the 7 pairs given below in Table 4:

more prototypical SW (index) less prototypical SW (index) % of MPSW 
initially 

% of LPSW 
initially 

% diff. in 
favour of 
MPSW 
initially 

pomorandža ‘orange’ (1.70) lubenica ‘watermelon’ (3.46) 14 86 -72

grožđe ‘grape’ (1.81) ogrozd ‘gooseberry’ (5.76) 21 79 -58

rotkvica ‘radish’ (2.55) paštrnak ‘parsnip’ (4.61) 23 77 -54

krastavac ‘cucumber’ (1.46) bundeva ‘pumpkin’ (3.39)  31 69 -38
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more prototypical SW (index) less prototypical SW (index) % of MPSW 
initially 

% of LPSW 
initially 

% diff. in 
favour of 
MPSW 
initially 

kajsija ‘apricot’ (1.61) papaja ‘papaya’ (4.42) 32 68 -36

luk ‘onion’ (1.77) ren ‘horse radish’ (4.20) 34 66 -32

kupus ‘cabbage’ (1.46) zelje ‘sorrel’ (3.39) 40 60 -20

Table 4. Frequency of blends in which the less prototypical source word (LPSW) 
is positioned initially

As the above table illustrates, there are just as many blends in which the less prototypical source 
word occurs initially as there are those in which the more prototypical one is found in the initial position 
(Table 3). Also, the tendencies observed in Table 3 hold in the case of Table 4, too: again, at the top of 
the table, one finds examples of blends in which the same source word (the LPSW in this case) occurs 
initially in the vast majority of cases. As one moves towards the bottom of the table, the difference in 
favour of one of the source words appearing in a particular position significantly decreases, though 
this cannot be ascribed to the difference in scores between the source words, as this difference is larger 
between e.g. kupus and zelje (1.46 – 3.39 = -1.93) than between pomorandža and lubenica (1.70 – 3.46 
= -1.76) and yet many more subjects placed initially lubenica (and not pomorandža) than did so with 
zelje (rather than kupus).

Finally, in 6 pairs of fruit or vegetables, the more and the less prototypical source word appeared 
initially in approximately the same number of cases (the difference was no more than 4 occurrences):

more prototypical SW (index) less prototypical SW (index) % of MPSW 
initially 

% of LPSW 
initially

% diff. in 
favour of 
MPSW 
initially

kupus ‘cabbage’ (1.46) radič ‘chicory’ (5.98) 52 49 3 

rotkvica ‘radish’ (2.55) kopriva ‘nettle’ (5.25) 51 49 2 

kupus ‘cabbage’ (1.46) raštan ‘collard green’ (6.20) 50.5 49.5 1 

breskva ‘peach’ (1.72) smokva ‘fig’ (3.62) 49 51 -2 

krompir ‘potato’ (1.71) radič ‘chicory’ (5.98) 52 49 3 

jabuka ‘apple’ (1.36) kopriva ‘nettle’ (5.25) 51 49 2 

Table 5. No preference for initial position of either source word

What the above results seem to suggest is that, all other factors being equal, the degree of proto-
typicality of source words (i.e. of what they denote) indeed does not play a crucial role in the ordering 
of constituents in blends. 

In the next section we give an overview of the structural patterns observed in the newly-formed 
blends.
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4.  STRUCTURAL PATTERNS OF BLENDS IN SERBIAN 

The aim of this section is to classify and illustrate all the structural patterns of the blends elicited 
in Experiment 2. Although the structural aspect of blends in Serbian has been tackled before (Bugarski 
2001a, 2001b, 2003, 2006, 2009; Lalić-Krstin and Halupka-Rešetar 2007, Halupka-Rešetar and Lalić-
Krstin 2009, inter alia), the authors feel that the blends newly-created by native speakers of Serbian for 
the purposes of naming a potential hybrid of two plants might well be more illustrative of the tendencies 
existing within this (recently very productive) non-rule governed but certainly not completely unpredict-
able word formation process.

As pointed out above, Bugarski (2006a) offers the first description of blends in Serbian, together 
with a classification of the structural patterns used in their formation. He recognizes five patterns, de-
pending on what parts of the source words are retained in the blend:2

(1) initial part of sw1 + final part of sw2: piski [pi(vo) ‘beer’ + (v)iski ‘whiskey’],3

(2) whole of sw1 + final part of sw2: kršilak [krš ‘wreck’+ (kadi)lak ‘Cadillac’],
(3) initial part of sw1 + whole of sw2: školigrica [škol(a) ‘school’+ igrica ‘game.Diminutive’],
(4) whole of sw1 + whole of sw2 (with overlap): šalantologija [šala ‘joke’+ antologija ‘anthology’], and
(5) sw2 is integrated into sw1: pLAVi [plavi ‘blue’+ lav ‘Lav, a beer brand’].

Lalić-Krstin and Halupka-Rešetar (2007) adopt this classification and add a new pattern, which 
involves superimposing one, necessarily the shorter, base over part of the other base. The prerequisite 
for the application of this pattern is that the shorter base is similar to part of the second base:

(6) superimposition: dopinkovati se [do(ping)ovati se ‘to use drugs’ + pink ‘Pink, a Serbian TV 
channel’], afokrizam [afo(riza)m ‘aphorism’+ kriza ‘crisis’],

Some of the blends obtained from Experiment 2 fall neatly into some of the above structural 
categories:

(1) initial part of sw1 + final part of sw2: zeljus [zelj(e) ‘sorrel’ + (kup)us ‘cabbage’], papajsija 
[papaj(a) ‘papaya’+ (k)ajsija ‘apricot’],

(2) whole of sw1 + final part of sw2: kupuselje [kupus ‘cabbage’ + (z)elje ‘sorrel’], renuk [ren 
‘horse radish’+ (l)uk ‘onion’],

(3) initial part of sw1 + whole of sw2: jabrusnica [jab(uka) ‘apple’ + brusnica ‘cranberry’], 
grogrozd [gro(žđe) ‘grape’ + ogrozd ‘gooseberry’], and

(4) whole of sw1 + whole of sw2 (with overlap): kelerabarbara [keleraba ‘kohlrabi’ + rabarbara 
‘rhubarb’], krompirepa [krompir ‘potato’ + repa ‘turnip’].

The coiners had no choice over the source words, so no Type (5) or Type (6) blends were coined as 
for these it is necessary to achieve complete or partial overlap of the constituents and to have one source 
word shorter than the other (which was impossible due to the equal number of syllables).

However, the analysis of the answers revealed the emergence of two new structural patterns, pre-
viously not encountered in non-experimental blends:

(7) insertion of sw2 into sw1: krundevac [kr...(asta)...vac ‘cucumber’+ (b)undeva ‘pumpkin’], 
krastlidžanac [krast...(av)...ac ‘cucumber’ + (pa)tlidžan ‘aubergine’], brujagosnica [bru...
snica ‘cranberry’ + jago(da) ‘strawberry’] and

2 There  is a sixth g ro up, whi ch  is not bas ed on st ruc tural  cri teria, but inst ead inclu des bilingual, mostl y Englis h-Serbian  blends 
(e.g. jog ood ,  jogurt ‘yoghurt’+ good).

3  Underlining  is  used to mark overl ap of the sourc e  wo rds.
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(8) initial part of sw1 + initial part of sw2: jagoribiz [jago(da) ‘strawberry’+ ribiz(la) ‘red currant’], 
bresmok [bres(kva) ‘peach’ + smok(va) ‘fig’].

Type (7) is somewhat similar to Types (5) and (6) in that it involves the insertion of one sw into 
the other. In Types (5) and (6), however, this is done utilizing phonological identity and similarity, 
respectively, and is achieved by overwriting part of the longer sw with the shorter sw. Due to the fact 
that in Type (5) the overwritten part is phonologically and graphologically identical to sw2 (e.g. pLAVi, 
priJATan), this superimposition of one sw over the other has to be graphically highlighted (usually by 
using different letter case, typeface, colour, special symbols or a combination of these) to indicate that 
blending is involved and to facilitate the intended interpretation of the word. Type (6) blends are based 
on phonological and graphological similarity of the shorter base with part of the longer base and it is 
this similarity that enables the superimposition of one sw over part of the other. In Type (7) blends this 
is not the case. There is no similarity between the two source words and thus no overwriting or super-
imposing. What happens here is that sw1 is interrupted, part of sw2 is inserted and then sw1 is contin-
ued. In krundevac, part of krastavac is omitted and the string -undeva is inserted instead so that its end 
overlaps with the remainder of krastavac (on overlap and the preference for achieving overlap in blends 
see Lalić-Krstin 2010: 98-99). In the other example, brujagosnica, brusnica is simply interrupted for 
jago- to be inserted and then continued. This is a very unusual phenomenon because it breaks one of the 
fundamental morphological principles that define a word – uninterruptibility.4 It is exactly this break-
ing of (morphological) rules that makes blending a very creative word formation process: it disregards 
mopheme boundaries, it operates with units smaller than a morpheme and larger than a morpheme, it 
involves (phonological and/or graphological) overlap, it exibits some atypical discontinuous, non-linear 
phenomena (cf. Lalić-Krstin 2010) and is realized in a variety of structural patterns. The element of un-
expected plays a very important role in blends, making them very effective in communication.

Type (8) blends involve back-clipping of both source words: jagoribiz [jago(da) + ribiz(la)]. As 
such, they border on two other word formation processes, clipping and acronymy. It is for this reason that 
their classification is a matter of dispute among morphologists – it is not clear whether they should be con-
sidered to be blends, complex clippings or clipped compounds. We make no attempt to settle that dispute 
here (for different approaches see Bauer and Huddleston 2002, López Rúa 2004, Bat-El 2006, Bauer 2006, 
Gries 2006, Ronneberger-Sibold 2006, Lehrer 2007, Brdar-Szabó & Brdar 2008, Renner and Lalić-Krstin 
2011) but are instead content to record their emergence in our study as an interesting new development.

5.  CONCLUSION

The present paper sets out to establish whether prototypicality is indeed a key factor in the ordering 
of elements in intentional paradigmatic (or coordinate) blends, as suggested by Kelly (1998), among 
others. The results obtained in two experiments conducted with native speakers of Serbian, which served 
first to determine the degree of prototypicality of members of the categories FRUIT and VEGETABLE and 
then to check the relevance of prototypicality for the linearization of the source words in blends, suggest 
that there is no correlation between the degree of prototypicality and initial position in the newly-formed 
blends. Goodness-of-example seems not to be the key factor in determining the order of constituents in 
blends since, all other potentially relevant factors filtered out, the source word denoting the (significantly) 
more prototypical member of the category fruit/vegetable does not consistently occur initially; in fact, it 
occurs initially in just as many of the 20 pairs of words tested as it does finally, and in nearly just as many 
cases subjects showed no clear preference for placing either source word in initial position.

A closer look at the structure of the elicited blends confirms the existence of all the previously 
recongized patterns but it also reveals an interesting new pattern whereby a part of one source word is 

4  This rule is not a n absolute one but i t is not often broken. Inte restingly, thou gh, during t he writ in g  of  this paper, the autho r s 
encountered  a new blend in C roatia n that f ol lo ws  t he  exact s ame  p attern:  fenole gam enalna  (r as prodaja)  [fen o...mena lna 
‘phenom enal’+ Lega-L ega ‘the n a me of a company f rom Osijek,  Croat ia’ ].
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inserted into the other source word, completely disregarding morpheme boundaries and interrupting the 
second source word. As there is no phonological similarity between the two source words in question, 
this pattern cannot be equated with superimposition but should rather be taken as an illustration of the 
high degree of complexity of blends and their disregard for many categorical rules, but at the same time 
as an example of the linguistic creativity blending necessarily involves.

Prototypicality experimentally proven not to be the deciding factor in constituent ordering in 
Serbian blends, future research should be aimed at establishing whether this is also true of blending 
crosslinguistically as well as to exploring whether (and to what extent) formal, phonological factors 
might govern the ordering of source words in blending.
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PROTOTIPIČNOST KAO FAKTOR U ODREĐIVANJU REDOSLEDA ELEMENATA
U SLIVENICAMA U SRPSKOM JEZIKU

Rezime

Po la ze ći od či nje ni ce da sli va nje kao tvor be ni pr o ces ni je re gu li san pra vi li ma ali da po sto je fak to ri ko ji u ma njoj 
ili ve ćoj me ri uti ču na ulan ča va nje kon sti tu e na ta u sli ve ni ca ma, u ra du se pr vo is tra žu je ste pen pr o to ti pič no sti vi še 
od če tr de set čla no va ka te go ri ja vo će i po vr će u srp skom je zi ku da bi se po tom spro ve la psi ho lon gvi stič ka stu di ja 
ime no va nja či ji je cilj bio da se utvr di da li prototipičnost denotata označenih osnovama ima uti ca ja na re do sled 
ele me na ta u po ten ci jal nim ali za sa da neo stva re nim sli ve ni ca ma ko je bi ime no va le hi brid na stao od en ti te ta ozna-
če nih za da tim re či ma (npr. hi brid kra stav ca i bun de ve). Ova ko do bi je ne sli ve ni ce po tom su upo re đe ne sa re zul-
ta ti ma is tra ži va nja ko ja se ba ve struk tur nim obra sci ma sli ve ni ca u srp skom je zi ku ka ko bi se uoči le ten den ci je u 
po gle du sa mih obra za ca pri me nje nih u nji ho voj tvor bi.
              Sabina Halupka-Rešetar
      Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
          halupka.resetar@ff.uns.ac.rs
       
                Gordana Lalić-Krstin
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Маја МиличеВић

О ПРОблеМу клАСиФикАциЈе ДекАузАтиВНиХ 
РециПРОчНиХ ГлАГОлА у СРПСкОМ Језику1,2

Пред мет ра да су гла го ли по пут спо ји ти се и ује ди ни ти се (Ка заљ ке на са ту су се спо ји ле, Рад ни ци и сту-
ден ти су се ује ди ни ли), ко ји се због зна че ња уза јам но сти и оба ве зног при су ства нај ма ње два уче сни ка 
че сто кла си фи ку ју као „уза јам но-по врат ни“. Пр ви циљ ра да је да по ка же да ови гла го ли пред ста вља ју под-
гру пу са јед не стра не де ка у за тив них, а са дру ге лек сич ки ре ци проч них гла го ла, али да се не мо гу гру пи са ти 
за јед но са „пра вим“ уза јам но-по врат ним гла го ли ма по пут гр ли ти се или мр зе ти се, код ко јих је се мо гу ће 
за ме ни ти из ра зом је дан дру гог. Дру ги циљ је сте да се утвр де кри те ри ју ми за опис под гру па де ка у за тив них 
ре ци проч них гла го ла, од ко јих се не ки мо гу сма тра ти де ка у за тив ним у ужем сми слу, услед то га што ис ка-
зу ју рад њу ко ја се од и гра ла без уче шћа ди рект ног ка у за то ра (Ка заљ ке на са ту су се спо ји ле), док је дру ге 
при ме ре ни је ока рак те ри са ти као ауто ка у за тив не, бу ду ћи да има ју вољ не аген се ко ји су ка у за то ри соп стве не 
ак ци је (Рад ни ци и сту ден ти су се ује ди ни ли).

Кључ не ре чи: ка у за тив на ал тер на ци ја, де ка у за тив ни гла го ли, ре ци проч ни гла го ли, ре ци проч на до пу на, срп-
ски је зик

1.  уВОД

Пред мет овог ра да су гла го ли ко ји уче ству ју у ка у за тив ној ал тер на ци ји, а ујед но из ра жа ва-
ју ре ци проч ну рад њу, од но сно рад њу са нај ма ње два уче сни ка ко ји сто је у на по ред ном од но су; у 
њих спа да ју, из ме ђу оста лих, сле пи ти, спо ји ти, са ста ви ти, из ме ша ти, из јед на чи ти, из рав на ти, 
спри ја те љи ти, по сва ђа ти, ује ди ни ти, удру жи ти. Ови гла го ли мо гу се ја ви ти у две син так сич ке 
кон фи гу ра ци је: пре ла зној, у ко јој се ре ци проч ни од нос оства ру је уну тар објек та, и не пре ла зној, 
мар ки ра ној при су ством реч це се, у ко јој је ре ци проч ност ре а ли зо ва на уну тар су бјек та. У пре ла-
зној ва ри јан ти екс пли ци ра се ка у за тор рад ње ис ка за не гла го лом и опи су је се си ту а ци ја у ко јој он 
до во ди до про ме не ста ња код па ци јен са, док не пре ла зна озна ча ва да па ци јенс до жи вља ва про ме-
ну ста ња спон та но (без уче шћа ди рект ног ка у за то ра). Ал тер на ци ја се мо же по ка за ти на при ме ру 
гла го ла спо ји ти:

(1)  а. Де чак је ру ком спо јио ка заљ ке на са ту.
 б. Ка заљ ке на са ту су се спо ји ле.

Не пре ла зне ре а ли за ци је по пут при ме ра (1б), на зи ва ју се „де ка у за тив ним“ (Si lo ni 2008), или 
„ан ти ка у за тив ним“ (Ne djal kov 2007) ре ци проч ним гла го ли ма, а за њих се мо же упо тре би ти и 
тер мин „ин хо а тив ни“, ко ји се че сто ко ри сти у кон тек сту ка у за тив не ал тер на ци је уоп ште (в. нпр. 
Ha spel math 1993). Ов де се за пра во ра ди о под вр сти ка у за тив не ал тер на ци је, чи ји ти пи чан – не ре-
ци проч ни – слу чај илу стру је при мер (2).

(2) а. Де чак је отво рио вра та.
 б. Вра та су се отво ри ла.

1 Рад је настао у  окв иру пр ојекта  бр. 1780 04  (Ст андард ни  срп ски језик  –  си нтакс ичк а,  с емантич ка и  пра гм атичк а 
 истр аживања) , к оји фин а нсира  М ини старс тв о просвете  и науке  Реп уб лике  Ср би је.

2 Ауторка се захваљује колегама које су присуствовале излагању на корисним сугестијама, као и Тањи Самарџић на 
коментарима на ранију верзију рада.
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Раз ли чи тим под вр ста ма ка у за тив не ал тер на ци је до са да ни је по све ће но мно го па жње у са-
вре ме ној син так сич кој ли те ра ту ри (иако је мно го пи са но о овој ал тер на ци ји уоп ште, в. Chi er chia 
2004/1989; Ha spel math 1993; Le vin and Rap pa port Ho vav 1994; Schäfer 2009). Де ка у за тив ни ре-
ци проч ни гла го ли сто га се че шће об ра ђу ју у окви ру ана ли за ре ци проч но сти (Le vin 1993; Ne-
djal kov 2007; Si lo ni 2008) не го у окви ру при ка за ка у за тив не ал тер на ци је, што по не кад до во ди до 
про бле ма у њи хо вом кла си фи ко ва њу. Кон крет но, у гра ма ти ка ма срп ског је зи ка сви ре ци проч ни 
гла го ли ти пич но се свр ста ва ју у исту гру пу, чи ме се де ка у за ти ви по пут спо ји ти се из јед на чу ју са 
гла го ли ма ка кви су гр ли ти се или мр зе ти се, иако се син так сич ки обра сци у ко ји ма се мо гу ја ви ти 
зна чај но раз ли ку ју.

Има ју ћи ово у ви ду, свр ха на шег ра да је сте да да мо пре глед нај ва жни јих од ли ка де ка у за-
тив них ре ци проч них гла го ла у срп ском је зи ку, са ци љем њи хо вог пре ци зни јег опи са и кла си фи-
ка ци је. У ра ду де таљ ни је ука зу је мо на већ по ме ну те раз ли ке из ме ђу де ка у за тив них и „пра вих“ 
ре ци проч них гла го ла, а за тим по ка зу је мо да се ме ђу де ка у за ти ви ма мо гу из дво ји ти две под гру пе 
– де ка у за тив на (у ужем сми слу) и ауто ка у за тив на – ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма вољ-
но сти уче сни ка (при мер Ка заљ ке на са ту су се спо ји ле илу стру је пр ви слу чај, а ре че ни це по пут 
Рад ни ци и сту ден ти су се ује ди ни ли дру ги). 

На по ми ње мо да је у осно ви ра да схва та ње да су гла го ли ап стракт не је ди ни це са ви ше мо-
гу ћих ре а ли за ци ја, та ко да, на при мер, гла гол спо ји ти мо же би ти ре а ли зо ван као пре ла зан и као 
не пре ла зан, од но сно као ка у за ти ван и де ка у за ти ван (в. при мер 1), али и као па си ван (Ка заљ ке 
на са ту су спо је не од стра не де ча ка). Услед то га, сма тра мо да је нај и справ ни је го во ри ти о „де-
ка у за тив ној ре а ли за ци ји“ или „де ка у за тив ном об ли ку гла го ла“. Са дру ге стра не, гла го ли ко ји су 
пред мет овог ра да ре ци проч ни су пре ма свом зна че њу, ко је за др жа ва ју у свим ре а ли за ци ја ма, па 
се у се ман тич ком сми слу мо гу на зва ти „ре ци проч ним гла го ли ма“ (док је у не ким дру гим слу ча је-
ви ма, на при мер код гр ли ти се или мр зе ти се, ис прав ни је го во ри ти о „ре ци проч ној ре а ли за ци ји“, 
по што по сто је и не ре ци проч не ре а ли за ци је по пут гр ли ти не ко га  и мр зе ти не што). Бу ду ћи да 
ду бље ба вље ње овим тер ми но ло шким про бле мом из ла зи из окви ра на шег ра да, а и ра ди јед но-
став но сти, опре де љу је мо се за при ступ ко ји оства ру је кон ти ну и тет са по сто је ћом тра ди ци јом, па 
ће мо у да љем то ку ра да го во ри ти о „де ка у за тив ним ре ци проч ним гла го ли ма“.

2.  ДеФиНишуЋе ОСОбиНе ДекАузАтиВНиХ РециПРОчНиХ ГлАГОлА

2.1. Декаузативна димензија

Де ка у за тив ни ре ци проч ни гла го ли по се ду ју број не за ни мљи ве осо би не, од ко јих не ке про-
ис ти чу из ка у за тив не ал тер на ци је, док су не ке ре зул тат ре ци проч ног зна че ња. Осо би не ко је се 
ти чу де ка у за тив но сти ови гла го ли де ле са не ре ци проч ним де ка у за ти ви ма ка кви су отво ри ти се 
или раз би ти се. Тач ни је, да би гла гол мо гао уче ство ва ти у ре ци проч ној ка у за тив ној ал тер на ци ји, 
по треб но је да из ра жа ва про ме ну ста ња ко ју мо же иза за ва ти ди рект ни спо ља шњи ка у за тор, али 
се мо же од и гра ти и са ма од се бе (в. Ha spel math 1993; Le vin and Rap pa port Ho vav 1994).3 Нај зад, 
из ал тер на ци је су ис кљу че ни и они гла го ли ко ји ис пу ња ва ју прет ход не усло ве, али зах те ва ју да 
њи хов су бје кат бу де вољ ни агенс и не до пу шта ју не вољ не ка у за то ре (нпр. при род не си ле или до-
га ђа је). 

3 Б. Ле вин и М. Ра па порт Хо вав раз ли ку ју „спо ља шњу“ и „уну тра шњу“ ка у за тив ност, од но сно до га ђа је ко је је про у зро-
ко вао спо ља шњи и уну тра шњи ка у за тор, и ис ти чу да са мо до га ђа ји са спо ља шњим ка у за то ром мо гу би ти ис ка за ни 
и пре ла зном и не пре ла зном ре а ли за ци јом гла го ла. При том се под уну тра шњим и спо ља шњим ка у за то ри ма под ра-
зу ме ва ју ис кљу чи во ди рект ни ка у за то ри; ин ди рект ни ка у за тор мо же се ис ка за ти уз ма ко ји гла гол. У срп ском је зи ку 
се ин ди рект на ка у за тив ност мо же из ра зи ти по мо ћу по себ них лек се ма из ве де них пре фик си ма по пут раз- и на- (рас-
пла ка ти, на сме ја ти), као и по мо ћу пе ри фра стич них ка у за тив них кон струк ци ја за сно ва них на гла го ли ма ка кви су 
’учи ни ти’, ’на ве сти’ и ’на те ра ти’ (Вла дар је на вео по да ни ке да га слу ша ју). 
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Та ко је у при ме ру (3), у ко ме гла гол не из ра жа ва про ме ну ста ња, при хва тљи ва са мо пре ла-
зна, од но сно ка у за тив на ва ри јан та.

(3) а. Ле кар је упо ре дио две бо ле сти.
 б. *Две бо ле сти су се упо ре ди ле.

Да ље, пре ла зни об лик из (4а) не ал тер ни ра са не пре ла зном ре а ли за ци јом у (4б), због то га што је у 
пи та њу рад ња ко ја мо ра има ти вољ ног ка у за то ра ко ји је жи во би ће (пре све га чо век), што по твр-
ђу је не при хва тљи вост ре че ни це у (4в) (уп. Le vin and Rap pa port Ho vav 1994: 62).4 

(4)  а. Де чак је ве зао пер тле. 
 б. *Пер тле су се ве за ле. 
 в. *Ве тар је ве зао де ча ку пер тле.

На су прот то ме, од ре че ни це у (5а) не мо же се фор ми ра ти пре ла зни об лик у (5б) услед то га што у 
њој гла гол озна ча ва рад њу ко ја мо же има ти са мо уну тра шњег ка у за то ра, од но сно не мо же би ти 
ди рект но иза зва на деј ством спо ља шњег аген са.

(5)  а. Ауто мо би ли су се су да ри ли. 
 б. *Во за чи су су да ри ли ауто мо би ле.

Са овим об ја шње њи ма мо же се по ве за ти и пред лог М. Ха спел ма та (Ha spel math 1993), пре ма ко ме 
су гла го ли свих је зи ка ран ги ра ни на ска ли ко ја озна ча ва ве ро ват но ћу спон та ног од ви ја ња рад ње 
ко ју из ра жа ва ју. На јед ном кра ју ска ле на ла зе се гла го ли ко ји из ра жа ва ју рад ње ко је се ти пич но 
од ви ја ју „са ме од се бе“, од но сно без уче шћа ди рект ног спо ља шњег ка у за то ра (нпр. сме ја ти се), 
док су на дру гом кра ју гла го ли чи ја спон та на ре а ли за ци ја је вр ло ма ло ве ро ват на (нпр. пра ти); 
гла го ли ко ји ти пич но ал тер ни ра ју у ве ћем бро ју је зи ка на ла зе се у сред њем де лу ска ле (ото пи ти, 
за тво ри ти, и сл.). Пре ма то ме, мо же мо ре ћи да су при ме ри (3б) и (4б) не при хва тљи ви због то га 
што ис ка зу ју рад ње за ко је по сто ји вр ло ма ла ве ро ват но ћа да ће се до го ди ти спон та но (услед че-
га је по треб но ис ка за ти ка у за то ра), док је у слу ча ју при ме ра (5б) у пи та њу рад ња за ко ју је ма ло 
ве ро ват но да ће би ти иза зва на деј ством ди рект ног спољ ног ка у за то ра (услед че га ка у за то ра ни је 
мо гу ће ис ка за ти).5 

2.2. Ре ци проч на ди мен зи ја

Дру га бит на ком по нен та де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла је сте њи хо во ре ци проч но зна-
че ње, од но сно оба ве зно при су ство нај ма ње два уче сни ка у рад њи ко ју ис ка зу ју, и то уче сни ка 
ко ји сто је у на по ред ном од но су је дан пре ма дру гом.6 Сход но то ме, су бје кат де ка у за тив них (као и 
обје кат ка у за тив них) ре ци проч них гла го ла мо ра би ти ко ор ди ни ра на фра за, име ни ца у мно жи ни 
или ко лек тив на име ни ца:

4  Ме ђу до зво ље не аген се спа да ју и ин стру мен ти вр ше ња рад ње, бу ду ћи да нај че шће им пли ци ра ју при су ство вољ ног 
су бјек та (уп. Мај чи не ру ке су ве што ве за ле пер тле). До зво ље ни су и во зи ла, ма ши не и апа ра ти, ко ји ма се не мо же 
при пи са ти вољ ност, али су де ли мич но не за ви сни од људ ског ру ко ва ња (уп. Но ви кућ ни апа рат је ра дио све, па чак 
и ве зи вао де ци пер тле).

5  Ме ђу гла го ли ма ко ји ма се М. Ха спел мат ба ви у свом ра ду ре ци про чан је са мо con nect „спо ји ти (се), по ве за ти (се)“, 
али се ње го ва ана ли за мо же про ши ри ти и на дру ге срод не гла го ле. 

6  Уп. де фи ни ци ју П. Пи пе ра, пре ма ко јој ре ци проч ност пред ста вља „је дин ство два ква ли та тив но исто вет на од но са 
су прот ног сме ра“ (1986: 9).
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(6) а. Тур пи ја и шраф ци гер су се сле пи ли од уља.
 б. Алат ке су се сле пи ле од уља.
 в. Алат се сле пио од уља.
 г. *Тур пи ја се сле пи ла од уља.

Још јед на бит на осо би на де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла ко ја про ис ти че из њи хо ве ре ци-
проч не ком по нен те је сте мо гућ ност упо тре бе са ре ци проч ном до пу ном у ин стру мен та лу.7 Дру-
гим ре чи ма, уме сто са ко ор ди ни ра ном фра зом, име ни цом у мно жи ни или ко лек тив ном име ни цом 
као су бјек том, ови гла го ли мо гу се ја ви ти и са су бјек том у јед ни ни у кон струк ци ји NPNom + с(а) + 
NPIns:

(7)  а. Жу та и бе ла бо ја су се по ме ша ле.
 б. Жу та бо ја се по ме ша ла са бе лом.

Мо гућ ност упо тре бе са ре ци проч ном до пу ном ка рак те ри стич на је и за ка у за тив не ре ци проч не 
гла го ле, с тим што се та да ра ди о објек ту и кон струк ци ја има об лик NPAcc + с(а) + NPIns:

(8)  а. Сли кар је по ме шао жу ту и бе лу бо ју.
 б. Сли кар је по ме шао жу ту бо ју са бе лом.

Ову чи ње ни цу је бит но ис та ћи због то га што по себ но ја сно по ка зу је да се ра ди о ре ци проч но сти 
ко ја је део зна че ња гла го ла. На исто ука зу је и то што се на ве де на два аспек та де ка у за тив них ре-
ци проч них гла го ла по кла па ју са од ли ка ма дру гих лек сич ки ре ци проч них гла го ла, по пут сва ђа ти 
се или рва ти се.

3. ДекАузАтиВНи и ДРуГи РециПРОчНи ГлАГОли

Док се у ти по ло шки и те о риј ски ори јен ти са ној ли те ра ту ри де ка у за тив ни ре ци проч ни гла го-
ли ја сно из два ја ју као под гру па лек сич ки ре ци проч них гла го ла, од но сно гла го ла са ин хе рент ним 
ре ци проч ним зна че њем (Ne djal kov 2007; Ha spel math 2007; Si lo ni 2008)8, у де скрип тив ним и пе-
да го шким гра ма ти ка ма, као и у по је ди ним дру гим ра до ви ма по све ће ним срп ском је зи ку, за па жа 
се тен ден ци ја да се ови гла го ли не одва ја ју од гла го ла по пут гр ли ти се, гле да ти се или мр зе ти 
се, па и да се за јед но са њи ма свр ста ју у је дин стве ну гру пу „уза јам но-по врат них гла го ла“ (в. нпр. 
Сте ва но вић 1961/1962, 1989; Ста ној чић и По по вић 2008).9 Ово је нај че шће ре зул тат то га што се 
уза јам но-по врат ни гла го ли од ре ђу ју зна чењ ски („озна ча ва ју рад ње што их два или ви ше су бје ка-
та вр ше је дан на дру гом или је дан пре ма дру гом“, Сте ва но вић 1989: 559), а ве о ма је за сту пље но 
и осла ња ње на мор фо ло шки кри те ри јум, од но сно на са мо при су ство реч це се. 

Ни зна чењ ски ни мор фо ло шки за сно ва не кла си фи ка ци је не мо гу се ока рак те ри са ти као 
про бле ма тич не са ме по се би, по себ но у окви ру гра ма ти ка чи ја основ на на ме на је пе да го шка. 
Ме ђу тим, уза јам но-по врат ни гла го ли по не кад се исто вре ме но од ре ђу ју па ра лел но „пра вим по-
врат ним“ гла го ли ма и на во де се у кон тек сту из ко га се сти че ути сак да их од ли ку је мо гућ ност 
за ме не реч це се за ме нич ким из ра зом је дан дру гог (в. нпр. Ста ној чић и По по вић 2008: 109). Ис-

7  Тер мин ре ци проч на до пу на пре у зи ма мо из ра до ва Љ. По по ви ћа (2003: 24) и Б. Стип че ви ћа (2007: 134). У ли те ра ту ри 
на срп ском је зи ку че сто се ко ри сти и на зив со ци ја тив на до пу на (Ивић 2005/1954). 

8  У дру ге под гру пе лек сич ки ре ци проч них гла го ла спа да ју гла го ли ко ји има ју пре ла зни об лик, али им је зна че ње у ре-
ци проч ној ва ри јан ти де ли мич но из ме ње но, као у слу ча ју ви де ти се и на ћи се (у зна че њу ’са ста ти се’), за тим гла го ли 
ко ји се не мо гу ја ви ти без се, нпр. сва ђа ти се и рва ти се, као и не мар ки ра ни гла го ли ре ци проч ног зна че ња, по пут 
ди ску то ва ти или раз го ва ра ти.

9  Про блем кла си фи ка ци је гла го ла са по врат ном реч цом вр ло је ши рок и ти че се и дру гих је зи ка (в. нпр. Mi li če vić 2009 
и Mi li če vić i Ra do je vić 2011 за при каз си ту а ци је у ита ли јан ском).
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ти ца ње об ли ка је дан дру гог као ком би на то рич не ва ри јан те реч це се при сут но је у опи си ма ре ци-
проч но сти из раз ли чи тих пер спек ти ва (в. Ивић 1961/1962: 143; Пи пер 1984/1985: 635; Mra zo vić 
i Vu ka di no vić 2009: 368), и ни оно ни је про бле ма тич но са мо по се би. Ме ђу тим, овај син так сич ки 
тест не дво сми сле но ис кљу чу је де ка у за тив не ре ци проч не гла го ле (в. при мер 10), ко ји се по не кад 
ипак укљу чу ју у уза јам но-по врат ну гру пу ока рак те ри са ну и на овај на чин. Та ко Ж. Ста ној чић и 
Љ. По по вић у овој гру пи на во де спри ја те љи ти се и збра ти ми ти се (2008: 109), чи ме се за не-
ма ру је чи ње ни ца да де ка у за тив ни и „пра ви“ ре ци проч ни гла го ли има ју ма ли број за јед нич ких 
син так сич ких од ли ка, услед че га би их у сва кој ма кар де ли мич но син так сич ки за сно ва ној по де ли 
тре ба ло одво ји ти у по себ не (под)гру пе.

На и ме, код де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла ре ци проч ност по ти че из зна че ња, а реч ца 
се пред ста вља мар кер де ка у за тив но сти (уп. и не ре ци проч ну ал тер на ци ју у при ме ру 2), док је код 
пра вих ре ци проч них гла го ла ре ци проч но зна че ње из ве де но и ње гов но си лац је упра во реч ца се, 
услед че га се пред став ни ци по то ње гру пе мо гу сма тра ти гра ма тич ки (≠ лек сич ки) ре ци проч ним, 
и услед че га се ја вља ју зна чај не син так сич ке раз ли ке из ме ђу ова два ти па гла го ла. Ов де ће мо ре-
зи ми ра ти три нај јед но став ни ја и већ спо ме ну та кон тек ста у ко ји ма се те раз ли ке ис по ља ва ју, што 
је до вољ но да по ка же да се де ка у за тив ни ре ци проч ни гла го ли не мо гу по и сто ве ти ти са гла го ли ма 
чи ја ре ци проч ност је гра ма тич ког по ре кла. 

Као пр во, де ка у за тив ни и гра ма тич ки ре ци проч ни гла го ли раз ли ку ју се с об зи ром на (не)
мо гућ ност не ре ци проч не упо тре бе. Тач ни је, док гра ма тич ки ре ци проч ни гла го ли мо гу да се упо-
тре бе и не ре ци проч но, то ни је мо гу ће у слу ча ју де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла (уп. и при-
мер 6г):

(9) а. Ана и Аца су се за гр ли ли – Ана је за гр ли ла Ацу.
 б. Ана и Аца су се ује ди ни ли – *Ана је ује ди ни ла Ацу.

Као дру го, ове две вр сте гла го ла раз ли ку ју се у по гле ду (не)мо гућ но сти за ме не се ↔ је дан дру гог:

(10) а. Ана и Аца су се за гр ли ли – Ана и Аца су за гр ли ли јед но дру го.
 б. Ана и Аца су се ује ди ни ли – *Ана и Аца су ује ди ни ли јед но дру го.10

Као тре ће, код де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла по сто ји мо гућ ност ал тер на ци је са ка у за тив-
ним гла го ли ма ко ји су та ко ђе ре ци проч ни, што ни је слу чај са пра вим ре ци проч ним гла го ли ма: 

(11) а. Ана и Аца су се за гр ли ли – *Дар ко је за гр лио Ану и Ацу.11

 б. Ана и Аца су се ује ди ни ли – Дар ко је ује ди нио Ану и Ацу.

Да кле, син так сич ки те сто ви не дво сми сле но ука зу ју на по тре бу пра вље ња раз ли ке из ме ђу 
де ка у за тив них и гра ма тич ки ре ци проч них гла го ла. Ме ђу тим, ов де тре ба ис та ћи и да ни је слу чај но 
то што се по себ но че ста кла си фи ка ци ја де ка у за тив них гла го ла ме ђу гра ма тич ки ре ци проч не за па-
жа код слу ча је ва ка кви су по сва ђа ти се или ује ди ни ти се, ко ји оба ве зно има ју ани мат не, од но сно 
вољ не уче сни ке. У на ред ном одељ ку де таљ ни је го во ри мо о осо би на ма ова квих гла го ла.

10 Ова ре че ни ца мо же се учи ни ти при хва тљи вом очу ва њем ре ци проч ног зна че ња кроз до да так ре ци проч не до пу не (Ана 
и Аца су ује ди ни ли јед но дру го са исто ми шље ни ци ма), али ре зул тат у том слу ча ју опет ни је ре ци проч ни гла гол истог 
ти па као у (10а).

11 Ре че ни ца је не при хва тљи ва у зна че њу „Дар ко је учи нио да Ана и Аца за гр ле јед но дру го“; при хва тљи во је пре ла зно 
ту ма че ње у ко ме је Дар ко агенс рад ње гр ље ња. 
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4.  ДекАузАтиВНи и АутОкАузАтиВНи РециПРОчНи ГлАГОли

Док је с јед не стра не бит но ис та ћи по де лу на де ка у за тив не и гра ма тич ки ре ци проч не гла го ле, са 
дру ге тре ба уочи ти то да се де ка у за тив ни ре ци проч ни гла го ли у од ре ђе ној ме ри и ме ђу соб но раз ли ку-
ју. На и ме, уну тар ове гла гол ске гру пе мо гу се уочи ти две под гру пе раз ли чи те с об зи ром на вољ ност 
уче сни ка у гла гол ској рад њи; тач ни је, док су су бјек ти не ких гла го ла па сив ни тр пи о ци рад ње, дру ги 
гла го ли има ју ани мат не су бјек те ко ји мо гу би ти вољ ни аген си. Основ на од ли ка пр ве под гру пе ши ре 
схва ће них де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла је сте де ка у за тив ност у ужем сми слу, од но сно од су-
ство ка у за тив но сти, док дру гу под гру пу од ли ку је ауто ка у за тив ност, од но сно пре но ше ње узроч ног 
де ло ва ња са спо ља шњег ка у за то ра на са мо ка у за то ра. Да кле, иако је за обе гру пе ка рак те ри стич но 
од су ство ди рект ног спољ ног узроч ни ка, док се у пр вом слу ча ју гла гол ска рад ња од ви ја пот пу но спон-
та но, у дру гом она ни је са свим спон та на, већ до ње ног од ви ја ња до во де са ми су бјек ти.

Тер мин ауто ка у за тив ни као озна ку за гла го ле чи ји ак тер сâм до во ди до про ме не у соп-
стве ном ста њу ме ђу пр ви ма уво ди Е. Ge ni u ši e nė (1987: 43). Она у гла го ле овог ти па увр ша та ва 
пре све га оне ко ји озна ча ва ју са мо у зро ко ва не по кре те те ла (по ме ри ти се, са гну ти се и сл.), али и 
екви ва лен те срп ског ује ди ни ти се, ко је сма тра ауто ка у за тив ним гла го ли ма са ви ше су бје ка та (Ge-
ni u ši e nė 1987: 104, 345). Исти на зив се у ка сни јој ли те ра ту ри и екс пли цит но ко ри сти као озна ка 
за део ре ци проч них гла го ла, па та ко на при мер Кња зев (Knja zev 2007: 138) ме ђу ауто ка у за тив не 
гла го ле у ру ском је зи ку кла си фи ку је по зна ко мит ся ’упо зна ти се’, ко је ал тер ни ра са ка у за тив ним 
по зна ко ми ть ’упо зна ти (не ко га са не ким)’.

Ва жно је на по ме ну ти и то да из раз ли ке у вољ но сти про ис ти чу од ре ђе не раз ли ке у син так-
сич ком по на ша њу ове две под гру пе ши ре схва ће них де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла. Основ-
ни син так сич ки ин ди ка тор вољ но сти је сте то што, за раз ли ку од гла го ла ка кви су спо ји ти се или 
по ме ша ти се у при ме ри ма (1б), (6а-в) и (7), гла го ли по пут ује ди ни ти се или по ве за ти се мо гу 
да се упо тре бе у кон струк ци ја ма ко је кон тро ли ше агенс. Раз ли ка се ис по ља ва у (не)мо гућ но сти 
упо тре бе на ве де них гла гол ских под гру па са на мер ном ре че ни цом (12), аген тив ном при ло шком 
од ред бом за на чин (13) и при ло шком од ред бом за сред ство (14) (уп. Schäfer, 2009: 646).12 

(12) а. Сту ден ти су се по ве за ли ка ко би лак ше оства ри ли зах те ве.    
 б. *Бо је су се из ме ша ле ка ко би сли ка би ла леп ша.
(13)  а. Сту ден ти су се на мер но по ве за ли.                                         
 б. *Бо је су се на мер но из ме ша ле.                    
(14)  а. Сту ден ти су се по ве за ли уго во ром о раз ме ни.
 б. *Бо је су се из ме ша ле но вом чет ки цом.

Још је дан кон текст у ко ме се ис по ља ва иста раз ли ка је сте ис ка зи ва ње не вољ ног ка у за то ра да ти-
вом (слич но као у ре че ни ци Про су ла ми се су па; в. Ki bort 2004: 42), ко је је мо гу ће уз гла го ле са 
не вољ ним су бјек том (15), док ни је мо гу ће уз оне ко ји има ју вољ ни су бје кат (16).13 

(15)  а. Слу чај но су ми се спо ји ле по гре шне жи це.
 б. Сли ка ру су се гре шком из ме ша ле бо је.

(16)  а. *Сту ден ти су ми се слу чај но ује ди ни ли.
 б. *При ја те љи су му се гре шком по ми ри ли. 

12  То да не при хва тљи вост ре че ни ца под (б) ука зу је на од су ство вољ ног аген са по твр ђу ју при ме ри (i)–(iii), у ко ји ма је 
(не вољ ни) ка у за тор екс пли цит но ис ка зан, а ипак су не гра ма тич не:

 (i)*Мор ске стру је су из ме ша ле бо је на по вр ши ни ка ко би збу ни ле мор на ре. 
 (ii)*Мор ске стру је су на мер но из ме ша ле бо је на по вр ши ни.
 (iii)*Мор ске стру је су из ме ша ле бо је на по вр ши ни ве ли ким та ла сом.
13  У при ме ру (16) да тив се мо же про ту ма чи ти и при свој но; у том слу ча ју ре че ни це су при хва тљи ве.
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Нај зад, пи та ње ко је се ну жно на ме ће у ана ли зи ових гла го ла је сте и то да ли је за њи-
хо во од ре ђи ва ње зна чај ни ја ани мат ност или вољ ност уче сни ка у ре ци проч ној рад њи. Иако обе 
на ве де не од ли ке ви ди мо као зна чај не фак то ре у де фи ни са њу де ка у за тив них и ауто ка у за тив них 
ре ци проч них гла го ла, сма тра мо да је ани мат ност са мо пред у слов и да ве ћи зна чај има вољ ност 
уче сни ка, бу ду ћи да код (уже схва ће них) де ка у за тив них гла го ла упра во она из о ста је. Тач ни је, 
де ка у за тив на ре ци проч на рад ња ко ја се од ви ја спон та но мо же има ти и ани мат не уче сни ке (уп. 
Пче ле у ро ју су се из ме ша ле). 

Дру гим ре чи ма, ре ци проч ни гла го ли ко ји су ре зул тат ка у за тив не ал тер на ци је ну жно су де-
ка у за тив ни (у ужем сми слу) уко ли ко има ју не а ни мат не уче сни ке, а мо гу би ти и де ка у за тив ни и 
ауто ка у за тив ни уко ли ко су њи хо ви уче сни ци жи ва би ћа, на ро чи то ху ма ни ен ти те ти. Да ли ће се у 
том слу ча ју ра ди ти о де ка у за тив ној или ауто ка у за тив ној ва ри јан ти за ви си од вољ но сти су бјек та, а 
за кљу чак о при су ству/од су ству вољ но сти нај че шће се мо ра до не ти на осно ву кон тек ста. По је ди-
ни гла го ли са мим сво јим зна че њем им пли ци ра ју од ре ђе ну до зу аген тив но сти и/или трп но сти, па 
ује ди ни ти се или удру жи ти се у ти пич ној упо тре би зах те ва ју ве ћи сте пен вољ но сти од нпр. спри-
ја те љи ти се, чи ји су бје кат че сто но си се ман тич ку уло гу до жи вља ва ча (17а). Ме ђу тим, као што 
по ка зу је при мер (17б), и спри ја те љи ти се мо же би ти упо тре бље но са зна че њем вољ не рад ње. 

(17)  а. Пе ђа и Ду шан су се спри ја те љи ли још као де ца.
 б. Пе ђа и Ду шан су се спри ја те љи ли ка ко би се од бра ни ли од си ле џи ја у раз ре ду.

Пот пу но пре ци зна кла си фи ка ци ја у овом слу ча ју је те шко оства ри ва, од но сно ра ди се о гла-
го ли ма ко ји мо гу би ти упо тре бље ни на раз ли чи те на чи не и за ко је чак и у кон тек сту мо же би ти 
те шко од ре ди ти да ли су де ка у за тив ни или ауто ка у за тив ни. 

5.  зАкЉучАк

Из при ка за них чи ње ни ца мо же се за кљу чи ти да се (ши ре схва ће ни) де ка у за тив ни ре ци-
проч ни гла го ли син так сич ки раз ли ку ју од гра ма тич ки ре ци проч них гла го ла, услед че га их не тре-
ба кла си фи ко ва ти за јед но са њи ма. Та ко ђе се мо же ре ћи да по сто ји по тре ба за одва ја њем ауто ка-
у за тив них гла го ла од гла го ла ко ји су де ка у за тив ни у ужем сми слу, бу ду ћи да јед ни има ју вољ не, а 
дру ги не вољ не уче сни ке, што се од ра жа ва и на њи хо во син так сич ко по на ша ње. Пр ви про блем је 
по треб но ис та ћи пре све га ка ко би се скре ну ла па жња на не кон зи стент ност кла си фи ка ци ја гла го-
ла са се у срп ском је зи ку, али и ка ко би се под ста кла де таљ ни ја про у ча ва ња раз ли чи тих под вр ста 
ка у за тив не ал тер на ци је. Иако кри ти ку не усме ра ва мо на све аспек те по сто је ћих кла си фи ка ци ја, 
по себ но има ју ћи у ви ду њи хо ву че сто до ми нант ну пе да го шку ди мен зи ју, сма тра мо да у слу ча ју 
опре де ље ња за зна чењ ски или мор фо ло шки за сно ва не по де ле те по де ле тре ба спро во ди ти до-
след но, без де ли мич ног уво ђе ња син так сич ких кри те ри ју ма, а уко ли ко се син так сич ки кри те-
ри јум по пут ме ђу соб не за ме њи во сти се и је дан дру гог уве де, по треб но га је у по тпу но сти при-
ме ни ти. Дру ги про блем, од но сно про блем по де ле уну тар де ка у за тив них ре ци проч них гла го ла, у 
овом ра ду тек је на чет, али сва ка ко пред ста вља те му ко ја за слу жу је да ље про у ча ва ње, пре све га у 
прав цу пре ци зни јег раз гра ни ча ва ња вољ них и спон та них рад њи у слу ча ју ани мат них уче сни ка.
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Maja Miličević

ON THE CLASSIFICATION OF DECAUSATIVE RECIPROCALS IN SERBIAN

Summary

This paper deals with Serbian predicates such as spojiti se “join” or ujediniti se “unite” (Kazaljke na satu su se 
spojile “The hands of the clock joined”, Radnici i studenti su se ujedinili “The workers and the students united”), 
which belong to the group of decausative reciprocals, i.e. participate in the causative alternation, while also having 
a reciprocal meaning. Due to their reciprocal aspect and the obligatory presence of at least two participants, these 
predicates are frequently classified among “reciprocals proper”; the paper discusses this problematic classification, 
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setting two goals. The first one is to show that decausative reciprocals represent a subtype of both decausatives 
and lexical reciprocals, but cannot be classified together with morphosyntactically derived “proper” reciprocals 
such as  grliti se “hug” or mrzeti se “hate each other”, which can also be construed with the pronominal expression 
jedan drugog “each other” in place of the clitic se “self”. The second goal is to establish the criteria for a more 
precise description of two subtypes of decausative reciprocals, some of which can be labelled as decausatives 
sensu strictu, due to expressing actions that take part without an external causer being involved (as in Kazaljke na 
satu su se spojile “The hands of the clock joined”), while others are better characterised as autocausatives, given 
that their subjects are volitional agents that cause their own action (Radnici i studenti su se ujedinili “The workers 
and the students united”).
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NIEKTORÉ VÝZNAMOVÉ OPOZÍCIE A ICH REFLEXIA  
V SÚČASNOM POLITICKOM DISKURZE NA SLOVENSKU

Politický diskurz môžeme charakterizovať na základe viacerých metodologických východísk, no ako najvhod-
nejšia sa nám javí jeho charakteristika z hľadiska vymedzenia binárnych opozícií. Vychádzame z predpokladu, 
že imanentnou kvalitou politického diskurzu je jeho protirečivosť. Tento predpoklad nás oprávňuje vymedziť 
niekoľko opozícií, pomocou ktorých sa pokúšame reflektovať východiská recepcie a následnej analýzy politického 
diskurzu, a to primárne na Slovensku, no – vzhľadom na to, že determinanty politickej komunikácie majú i širšiu, 
univerzálnejšiu platnosť – v širšom kontexte i bez konkrétnej teritoriálnej zakotvenosti. V príspevku sa bližšie 
zameriavame na nasledujúce opozície: socializmus verzus kapitalizmus, kritika verzus riešenie situácie, chudo-
ba verzus bohatstvo, demokracia verzus diktatúra. Charakteristika a analýza špecifického a jedinečného obrazu 
slovenskej verejnej politickej komunikácie môže byť kľúčom na interpretáciu politických komunikátov, ktoré 
vznikli v podmienkach politickej situácie na Slovensku, ako aj východiskom komparatívnej analýzy slovenského 
a inojazyčného politického diskurzu. 

Kľúčové slová: politický diskurz, binárne opozície, socializmus, kapitalizmus, chudoba, bohatstvo,demokracia, 
diktatúra

1.  ÚVOD

Politický diskurz môžeme charakterizovať na základe viacerých metodologických východísk, no 
ako najvhodnejšia sa nám javí jeho charakteristika z hľadiska vymedzenia binárnych opozícií. Vychá-
dzame totiž z predpokladu, že imanentnou kvalitou politického diskurzu je jeho protirečivosť. Mantine-
ly, v ktorých sa realizuje, sú vymedzené protikladnosťou/antagonistickosťou:
a) politických ideológií (napr. konzervativizmus verzus liberalizmus verzus socializmus),
b) politických/straníckych programov (napr. pravicové verzus ľavicové politické subjekty),
c) politických reprezentantov/aktérov politického diania (napr. lídri politických subjektov).

Tento predpoklad nás oprávňuje vymedziť niekoľko opozícií, pomocou ktorých sa pokúsime ref-
lektovať východiská recepcie a následnej analýzy politického diskurzu, a to primárne na Slovensku, 
no – vzhľadom na to, že determinanty politickej komunikácie majú i širšiu, univerzálnejšiu platnosť – 
v širšom kontexte i bez konkrétnej teritoriálnej zakotvenosti. Vychádzať pritom budeme z vymedzenia 
obsahových, pragmatických a jazykových východísk recepcie súčasného politického diskurzu (pozri 
Orgoňová – Bohunická, 2007, s. 91 – 108).

2.  BINÁRNE OPOZÍCIE V POLITICKOM DISKURZE

Ako sme už uviedli, jednou zo základných vlastností politického diskurzu je protikladnosť, kon-
fliktnosť, ba až antagonistickosť. Všeobecným predmetom politiky je totiž „vyjednávanie a riešenie 
konfliktov, často i boj s konkurenciou a opozíciou“ (Bartošek, 2007, s. 60). Konkrétne východiskové 
obsahovo-komunikačné zložky v súčasnom politickom diskurze sa opierajú o základné aktuálne motí-
vy, fundované buď domácimi, vnútropolitickými, alebo medzinárodnými, medzinárodnopolitickými, 
zdrojmi. V atmosfére konfrontácie názorov a hodnotiacich postojov sa realizuje ich koexistencia v opo-
zičných štruktúrach, napr.:
a) súkromný (sektor, majetok, vlastníctvo, názor, postoj) verzus spoločný/národný/verejný (tu ide 

o transformáciu fundamentálnej opozície individuálny verzus kolektívny), 
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b) štátny verzus neštátny (napr. štátna poisťovňa verzus súkromné, komerčné poisťovne), 
c) chudoba verzus bohatstvo, 
d) plánované hospodárstvo verzus trhové hospodárstvo, 
e) závislosť (politická, materiálna, finančná, ekonomická, mocenská) verzus nezávislosť, 
f) sociálny štát verzus minimálny štát, 
g) rovná daň verzus progresívna daň, 
h) tradičná rodina verzus registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia, 
i) štátny dirigizmus verzus minimálne (predovšetkým kontrolné) funkcie štátu, 
j) spoplatnené školstvo/zdravotníctvo verzus bezplatné školstvo/zdravotníctvo, 
k) tolerancia (názorová, rasová, náboženská, etnická, politická) verzus intolerancia,
l) otvorenosť (názorová, medzinárodnopolitická) verzus uzavretosť,
m) exkluzívnosť verzus inkluzívnosť a pod.

V nadnárodnom kontexte môže ísť aj o také dôležité opozície, akými sú:
n) globálna bezpečnosť verzus terorizmus,
o) zadlžovanie verzus oddlžovanie,
p) transparentnosť (napr. prideľovania prostriedkov z eurofondov, verejných obstarávaní, tendrov) 

verzus netransparentnosť,
q) legálny (obchod, práca, migrácia) verzus ilegálny,
r) eurooptimistický verzus europesimistický, resp. eurorealistický a pod.

Tieto, ale aj ďalšie motívy/opozície sa tematizujú v rámci konkrétneho časovo zakotveného dialó-
gu (napr. v politickodiskusných reláciách), ale i v rámci širšie koncipovaného monotematického /poly-
tematického diskurzu (napr. v diskurze o posudzovaní miery vplyvu európskych integračných tendencií 
a inštitúcií na parciálne, domáce, vnútropolitické javy). 

Niektoré významové opozície sa môžu stať základom pre tzv. entymématické dokazovanie pros-
pešnosti javu (entyméma je prostriedok rétorického usudzovania, ktoré sa na rozdiel od logického usu-
dzovania neopiera o nezvratne pravdivé súdy, ale o všeobecne prijímané pravdy, pravdepodobné súdy /
porov. Aristoteles, 1999, s. 161 – 162/). Ako príklad uvedieme opozíciu sociálny štát verzus minimálny 
štát. Ak ju zasadíme do kontextu politického diskurzu v Slovenskej republike, zistíme, že na základe 
(historických a sociálnych) determinácií (egalitarizmus, antielitarizmus) či dedičstva obdobia neslo-
body a presadzovania marxistického pohľadu na ekonomické javy sa negatívne javy spájajú prevažne 
s druhým členom uvedenej opozície (minimálny štát sa vníma ako dehumanizovaný, nesolidárny, kon-
venujúci majetnej minorite), z čoho sa odvodzuje entyméma: sociálny štát je dobrý, minimálny štát je 
zlý (s touto entymémou súvisia viaceré implikácie: progresívne zdaňovanie je spravodlivé, zvýhodnenie 
štátnej zdravotnej poisťovne je správne, zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní je odôvodne-
ný, pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy je správne, boj štátu proti monopolom je správny atď.). 
Existencia akejkoľvek entymémy, neoddiskutovateľne akceptovanej verejnosťou, vytvára v politickom 
diskurze asymetrickú disproporciu: politický komunikant obhajujúci tvrdenia v súlade s entymémou je 
v apriórnej výhode oproti politickému komunikantovi, ktorý obhajuje opozitné tvrdenia.1 (Tu možno 
hľadať i jednu z príčin neúspechu viacerých predstaviteľov ponovembrovej politickej elity v Českej 
republike a čiastočne i na Slovensku. Tá sa sformovala predovšetkým z reprezentantov pravicovo orien-
tovanej intelektuálnej elity, ktorá priam akademicky lipla na teoretických východiskách pravicových 
ideológií – predovšetkým v hospodárskej oblasti –, v dôsledku čoho jej reprezentanti zastávali viaceré 
názory, ktoré neboli v súlade s entymémami akceptovanými verejnosťou: napr. obmedzená úloha štátu, 

1  Tu by sme si mohli položiť otázku, či môžu byť politickí komunikanti, ktorí obhajujú tvrdenia stojace v opozícii voči enty-
mématickým tvrdeniam, úspešní. Odpoveď je áno, pretože obhajoba jedného entymématického tvrdenia neimplikuje auto-
matickú obhajobu celého spektra entymématických tvrdení. Niektoré entymématické tvrdenia sa dokonca môžu vylučovať 
(napr. politický komunikant s extrémistickou ľavicovou orientáciou stojí na strane entymémy o správnosti sociálneho štátu, 
no zároveň nestojí na strane entymémy o prospešnosti tolerancie, pretože extrémistická politická orientácia je inkompatibilná 
s hodnotami tolerancie).    
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preferovanie súkromného sektora, často aj na úkor štátneho, cenová liberalizácia, oddlžovanie aj na úkor 
obmedzenia sociálneho štandardu a pod.).   

Politickí komunikanti si uvedomujú existenciu a silu entymém. Signifikantným prejavom tohto 
vedomia je apelovanie na imaginárneho súdneho človeka a generalizácia tvrdení, i takých, ktoré môžu 
mať obmedzenú platnosť, napr.:

„Každý rozumný človek dnes uzná, že sme spravili dobre“ (Dzurinda, 2002, s. 18).
„Každý súdny človek si musí klásť otázku, kam by sa dostala rodina, ktorá by si na svoje bežné 

každodenné potreby požičiavala za 28 %“ (tamže, s. 26).

Politický komunikant sa usiluje navodiť dojem, že tvrdenie, ktoré obhajuje, je v súlade so vše-
obecne prijímanou mienkou, a preto musí byť správne (bez ohľadu na prítomnosť/neprítomnosť argu-
mentácie).

V ďalšej časti bližšie poukážeme – upozorňujeme, že iba výberovo – na to, aké významové opo-
zície a v rámci akých konkrétnych tém dominujú v aktuálne produkovaných komunikátoch v rámci 
politického diskurzu na Slovensku (porov. Orgoňová – Bohunická, 2007, s 96 – 99).

2.1. Socializmus verzus kapitalizmus 

Táto opozícia je kardinálna, stojí na nej nielen aktuálny slovenský politický diskurz. Jej sila spo-
číva v hodnotovom pozadí. V porovnaní s obdobím spred roka 1989 došlo k posunu: socializmus sa u 
nás dovtedy unisono hodnotil ako správny, kapitalizmus ako nesprávny. Po roku 1989 došlo k zmene 
v prospech kapitalizmu. Socializmus sa stereotypne hodnotil ako spiatočnícke smerovanie, z čoho sa 
vyvodzovalo, že kapitalizmus je lepší pre budúce smerovanie krajiny (porov. Dolník, 2005, s. 56 – 57). 
V súčasnosti môžeme pri hodnotení socializmu a kapitalizmu evidovať v politickom diskurze minimál-
ne dve tendencie, ktoré dynamizujú a redefinujú postoje k týmto dvom teóriám:

1. Pragmatický pohľad, ktorého ambíciou je eliminovať význam tejto opozície. Reprezentuje ho 
nasledujúci výrok:

„Je úplne jedno, či je mačka čierna alebo biela. Dôležité je, že chytá myši“ (R. F., Slovenský 
rozhlas, 13. júna 2001).

Politický komunikant nevyslovil tieto slová preto, že by nivelizoval jednotlivé teórie či politické 
ideológie, ale preto, aby si vytvoril manévrovací priestor, ktorý by mu umožnil osloviť voličov bez 
ohľadu na ich ideologické preferencie. Jeho zámerom bolo komunikovať s verejnosťou z pozície tzv. 
„catch all party“, t. j. politického subjektu, ktorého ambíciou je osloviť (doslova „zachytiť) čo možno 
najširší elektorát.

2. Globálna hospodárska kríza otvorila diskusiu o zlyhaní kapitalizmu ako politicko-ekonomic-
kého systému, ktorého nedostatky viedli ku kríze celosvetového rozmeru (implikácia: „vychýlenie ky-
vadla“ v neprospech kapitalizmu). 

2.2. Poriadok/systém verzus neporiadok

Pre politický diskurz sú charakteristické nasledujúce antagonistické tendencie: 
1. Politickí komunikanti reprezentujúci vládnu koalíciu sa usilujú navodiť dojem poriadku (či 

aspoň smerovania k poriadku), pri svojej argumentácii hovoria o zavádzaní poriadku, samozrejme, až 
po odstránení reálneho či proklamovaného neporiadku, ktorý zanechala predchádzajúca vládna politic-
ká reprezentácia (pozri napr. písanie tzv. „čiernych kníh“ novými ministrami po voľbách v roku 1998): 
„Druhá vláda Mikuláša Dzurindu odviedla kus práce a prijala mnoho reformných návrhov. urobil sa 
poriadok v sociálnych zákonoch v tom zmysle, že sme zamedzili ich zneužívaniu. najmä v rokoch 1996 
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– 1998 sme museli dať do poriadku aj tzv. invaliditu alebo čiastočnú invaliditu“ (K. S., cit. podľa www.
smk.sk, 29. júna 2007). 
„urobili sme si poriadok vo vládnej koalícii“ (R. F., po skončení koaličnej krízy, Hospodárske noviny, 
cit. podľa www.hnonline.sk, 6. januára 2010). 

O jestvujúcom poriadku hovoria predstavitelia vládnej koalície vo všetkých sférach. Synony-
mami slova poriadok sú výrazy konsolidácia, upokojenie, stabilizácia, rast, nastolenie práva a pod. 
Napríklad minister financií reagoval pri obhajobe štátneho rozpočtu na rok 2010 na kritiku zo strany 
opozície, ktorá tvrdila, že deficit štátneho rozpočtu je neprimerane vysoký, slovami: 

„Táto vláda bude konsolidovať verejné financie, náš plán je veľmi ambiciózny a už v budúcom 
roku chceme priniesť rozpočet, ktorý bude znižovať deficit na úroveň 5,5 %, čo bude v rámci EÚ nad-
priemerný výkon“ (J. P., Slovenský rozhlas, 24. septembra 2009). 

Exminister financií sumarizoval výsledky hospodárskej politiky slovami: 
„Aj vďaka našim reformám a rastu sa vláde darí ľahko plniť maastrichtské kritériá“ (I. M., 

míting s občanmi Veľkého Krtíša, apríl 2008). 
Poriadok je dokonca deklarovaný ako raison d`être politického subjektu: 

„Prvoradým programovým cieľom Smeru je nastolenie poriadku, spravodlivosti a stability“ (R. 
F., ustanovujúci snem strany X v Stupave, 11. decembra 1999).

2. Naopak, predstavitelia opozičných subjektov sledujú zámer navodiť dojem neporiadku  a ne-
stability v politickom systéme krajiny, ako aj vo všetkých sférach verejného života. Opozičný politik 
napríklad vyčíta vládnej koalícii, že nerieši reálne problémy krajiny, no venuje sa nepodstatným kauzám: 

„Vláda nemala riešiť Cmorika, vláda nemala riešiť pána Bútoru, vláda sa nemá vyhrážať ob-
čianskym aktivistom, vláda sa mala vyjadriť, prečo je taký neporiadok v zdravotníctve a či tá figúrka ria-
diteľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne je tak bezvýznamná, že ňou budeme šibovať halabala a kvetnice 
nám budú padať“ (M. Dz., tlačová beseda po stretnutí lídrov pravicovej opozície, 25. februára 2008). 

Zaujímavá bola tematizácia poriadku v predvolebnej kampani strany X v roku 2002, keď jej 
predseda R. F. – v alúzii na reklamu na čistiaci prostriedok – ponúkol vo volebnom spote ako meta-
forický prostriedok na riešenie problémov prášok na pranie s názvom „Majster Poriadok“, ktorý bol v 
reklamnom spote použitý na vypranie tričiek, na ktorých boli odiózne hnedé škvrny a tváre politických 
oponentov strany X – M. Dz. a V. M. V prvej fáze zmizli z tričiek škvrny (metaforizovaný „neporiadok“, 
spôsobený dvoma predchádzajúcimi vládnymi garnitúrami), v druhej fáze zmizli z tričiek celé tváre 
politických oponentov.  

Retrospektívne sa dá obvinenie z destabilizácie a neporiadku využiť ako potenciálny argument v 
diskusii s politickými oponentmi: 

„Chaos, v dôsledku ktorého vychádzajú na slobodu mafiáni, je výsledkom osemročného pôso-
benia Jána Čarnogurského a Daniela Lipšica vo vedení rezortu spravodlivosti“ (Š. H., TV Markíza, 18. 
mája 2008). 

Prvým krokom politických subjektov, ktoré sa po voľbách presunú z opozičnej do koaličnej časti 
politického spektra, je kritika prechádzajúcej vládnej moci a jej obvinenie zo šírenia neporiadku: 

 „My musíme povedať na rovinu, kde sa nachádzame. V roku ́ 94 ste zdedili skonsolidované hos-
podárstvo, my zdedíme rozbité hospodárstvo. Vy nesiete zodpovednosť za to, v akom stave hospodárstvo 
je... (B. Sch., STV 1, 9. novembra 1998).

Významová opozícia poriadok/systém verzus neporiadok, chaos, korešponduje s jedným zo základ-
ných znakov sveta, ktorý sa prostredníctvom politických prejavov vytvára – a tým je koherentnosť (bližšie 
pozri Lotko, 2004, s. 120). Podľa Lotka „postulovaný svet v politických prejavoch je súdržný, spojitý, ho-
mogénny, usporiadaný, aby recipient mal optimistický pocit uspokojenia, že tomu svetu rozumie“ (tamže).

2.3. Slová verzus činy (kritika verzus riešenie situácie)

Slovo je základným prostriedkom politickej moci. Táto verbálna podstata politickej moci je vní-
maná a hodnotená spoločnosťou prevažne negatívne. V politickom diskurze sa totiž často vytvára dis-

http://www.hnonline.sk
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krepancia medzi verbálnymi vyjadreniami politických komunikantov a realizáciou verbálne proklamo-
vaných programov a zámerov. Markantne sa táto diskrepancia prejavuje predovšetkým pri komparácii 
miery sľubov politického komunikanta v predvolebnom období a naplnenia týchto sľubov v nasledujú-
com (štvorročnom) období participácie na vládnej moci. Tento stereotyp vo vnímaní politickej reality si 
uvedomuje aj predstaviteľ opozície, keď tvrdí:

„nuž tých sto dní prezrádza, že vláda je populistická, že Ficova vláda neustále hľadá nepriateľa, 
a tretím znakom, ktorý je možné spomenúť, je, že oklamal ľudí. iné sľuboval vo volebnej kampani, iné 
napísal do programu vládnej koalície a teraz robí niečo úplne iné“   (B. B., Televízna stanica Duna TV, 
11. októbra 2006).

Eklatantným príkladom, demonštrujúcim uvedenú diskrepanciu, je v slovenskom politickom dis-
kurze prísľub politického subjektu v predvolebnej kampani o dvojnásobných platoch, ktoré budú reali-
tou, ak bude mať tento subjekt po voľbách rozhodujúci podiel na vládnej moci. Tento sľub sa napokon 
nepodarilo naplniť. Diskrepanciu medzi verbálnou rovinou a rovinou realizácie sa politický komunikant 
reprezentujúci politickú stranu Y (zároveň autor sľubu) pokúsil zdôvodniť dobrým úmyslom: 

 „Myslel som to úprimne. nepovedal som to v opojení z tribúny. Vzišlo to z dielne jednej odbornej 
skupiny SDK. Počítali to viacerí ľudia možno s priveľkou mierou optimizmu“ (M. Dz., SME, 18. júla 
2007). 

Oveľa sofistikovanejšie sa politický komunikant vyjadril vtedy, keď poukázal na skutočnosť, že 
nie každý predvolebný sľub sa dá splniť na 100 %. Na 40-percentnom splnení sľubu o dvojnásobnom 
zvýšení platov má svoj podiel rast nominálnych miezd, ale i vytvorenie množstva miest vo verejnop-
rospešných prácach, kde je veľmi nízka mzda. Argumentuje tiež tým, že vo vládnej koalícii nebol iba 
politický subjekt, ktorý reprezentuje a v mene ktorého pred voľbami vyslovil svoj sľub: 

„Pod tento záväzok sa nepochybne podpísala skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nie je len 
vládou SDK. Je to veľmi široká koalícia“ (M. Dz., SME, 17. mája 2002). 

Verbálna ekvilibristika pomáha politickým komunikantom ospravedlniť rozpor medzi sľubmi a 
realitou, no zároveň má aj negatívnu implikáciu v podobe nedôvery potenciálneho elektorátu voči poli-
tikom a politike ako takej. Tento fakt si uvedomujú aj samotní politickí komunikanti, ako o tom svedčia 
nasledujúce vyjadrenia: 

„Apatia voličov dosiahla takú mieru, že sa už nezaujímajú o verejné dianie“ (D. L., SITA, 28. 
januára 2009). 

Metaforickým označením nedôvery verejnosti voči spôsobu spravovania vecí verejných sa stal 
emblematický výraz „blbá nálada“, ktorý ako prvý použil M. Dz.    

Politickí komunikanti často využívajú argumenty typu často chodím medzi ľudí/rád načúvam ľu-
ďom/počúvam ľudí veľmi pozorne/chodím po nemocniciach, po závodoch, po školách a pod., aby nimi 
vyjadrili, že napriek dištancii medzi politickými elitami a verejnosťou nestratili kontakt s realitou, t. j. 
že si uvedomujú záväznosť sľubov daných verejnosti. Napríklad:

 „Vždy je dobré, keď človek z bavoráka vyjde na ulicu. nikomu z nosa ani z hrebienka neubudne, 
keď tu a tam pôjde do obchodu alebo na trhovisko. nakupoval som v nákupnom centre, na trhu a mal 
som z toho radosť. Ľudia vám povedia bársčo a o toto ide“ (M. Dz., TA3, 30. decembra 2009).

Na významovej opozícii slová verzus činy býva postavená útočná stratégia opozičných strán proti 
aktuálnej vláde, nesúca sa v duchu presvedčenia „plno predvolebných sľubov a nič nerobíte“. Konkrétne 
si to možno všimnúť na replikách typu: 

 „Sto dní novej vlády je sto dní pochybností a dôkazom toho, že je ľahké niečo sľúbiť, ale ťažké to 
naozaj splniť“ (B. B., rozhlasová stanica VIVA, 12. októbra 2006).

   „Sto dní vlády pána Fica odhalilo v plnej nahote neschopnosť strany Smer, ktorá má dominant-
né postavenie vo vláde. Strana Smer nielenže neplní svoj volebný program, ale neplní ani tézy z progra-
mového vyhlásenia vlády“ (B. B., rozhlasová stanica Lumen, 11. októbra 2006). 

V rétorike opozičných strán sa potom črtá opozícia budovanie verzus ničenie, resp. ničnerobenie. 
Politickí komunikanti z opozičných subjektov reagujú tak na úspechy vlády, ako aj na jej neúspe-

chy. Oveľa jednoduchšia je ich pozícia kritikov negatívnych výsledkov vlády, pretože upozorňovanie na 
nedostatky vládnej moci je kvintesenciou rétoriky opozície:
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 „Populizmus pána Roberta Fica, korupcia, klientelizmus, neschopnosť prijímať niekedy ťažké, 
ale nevyhnutné opatrenia ekonomicky, sociálne aj morálne ničí Slovensko“  (M. Dz., tlačová konferen-
cia SDKÚ-DS, 7. decembra 2009).

Opoziční politickí komunikanti ale musia reagovať aj na úspechy vlády. Ako najúčinnejšia sa 
v takýchto prípadoch javí stratégia čiastočného, resp. úplného privlastnenia si podielu na dosiahnutých 
pozitívnych výsledkoch. Príkladom môže byť komunikačná stratégia slovenských opozičných subjek-
tov v období rokov 2006 – 2008, t. j. v období hospodárskeho rastu, keď opozičné politické subjekty 
unisono tvrdili, že hospodárske výsledky sú primárne zásluhou hospodárskych, daňových, sociálnych či 
zdravotníckych reforiem realizovaných v období, keď participovali na vládnej moci:

 „Stanovenie novej centrálnej parity slovenskej koruny je najmä dôsledkom reforiem uskutočne-
ných predchádzajúcou vládou.(…) ide o nepriamy dôkaz o minimálne dvoch veciach, o efekte uskutoč-
nených reforiem na vysoký rast a zhodnocovanie koruny, ale aj o tom, že SR má šancu napodobniť írsky 
príklad“ (I. M., SITA, 18. marca 2007).

(Opozičné strany idú často dokonca ďalej, keď sa usilujú, aby sa súčasťou politického diskurzu 
stalo všeobecne akceptované presvedčenie, že vláda nielenže nerobí nič, ale dokonca ruší, ničí, deštru-
uje to, čo bolo za predchádzajúcej vlády úspešne vybudované.)

2.4. Chudoba verzus bohatstvo
Polarizácia politického spektra na osi ľavica verzus pravica vedie v politickom diskurze k tema-

tizácii opozície chudoba verzus bohatstvo. Stereotypne sa ľavicoví politickí komunikanti vnímajú ako 
obhajcovia a zástancovia priemerne majetnej až nemajetnej sociálnej vrstvy spoločnosti, kým pravicoví 
politickí komunikanti sú stereotypne považovaní za reprezentantov stredných a z hľadiska majetku bo-
hatších vrstiev spoločnosti.

Opozícia chudoba verzus bohatstvo má celý rad podôb, prítomných a tematizovaných v poli-
tickom diskurze. Prvou z nich je klasifikovanie politického odporcu ako bohatého človeka, čo ho má 
deklasovať v očiach majoritnej časti spoločnosti:

 „Môj osobný názor – vzhľadom na to, čo sa všetko dialo okolo Slovenského plynárenského prie-
myslu (SPP) – mimoriadne bohatým človekom je pán Mikloš, možno bohatším ako pán Mečiar“ (R. F., 
tlačová beseda strany SMER-SD, február 2003).

„Vy chcete povedať, že pán Mikloš je chudobný človek? Mám mu posielať 5 000 mesačne, aby 
sa mu lepšie žilo? Veď už prestaňme žartovať v tejto veci“ (R. F., cit. podľa www.politika.fmg.sk,  27. 
marca 2008).

Ďalšou podobou či transformáciou opozície chudoba verzus bohatstvo je opozícia sociálny verzus 
antisociálny. Pravicové subjekty, resp. vlády sú často označované za antisociálne:

„… za sociálnu trestnú činnosť nesie zodpovednosť antisociálna politika vlády Mikuláša Dzurin-
du“ (R. F., TASR, 25. februára 2004).

Naopak, ľavicové subjekty deklarujú zámer budovať silný, resp. moderný sociálny štát:
„Rozhovory ukázali, že práve koalícia v zložení Smer-SD, SnS a ĽS-HzDS umožní v najväčšej 

miere realizovať program moderného sociálneho štátu, posilní princíp solidarity v spoločnosti a zabez-
pečí spravodlivejšiu distribúciu výsledkov ekonomického rastu“ (R. F., SME, 29. júna 2006). 

Asymetria, ktorá v kontexte binárnej opozície chudoba verzus bohatstvo  vzniká medzi ľavico-
vým a pravicovým politickým komunikantom, jednoznačne favorizuje ľavicového komunikanta, najmä 
ak si uvedomíme entymématické vnímanie skúmanej opozície (bohatstvo je negatívnym členom opo-
zície, archetypálne sa mu pripisujú negatívne atribúty – chamtivosť, necitlivosť, bezohľadnosť, snob-
stvo…, kým chudoba je pozitívnym členom opozície, archetypálne sa jej pripisujú pozitívne atribúty 
– čestnosť, poctivosť, skromnosť, pokora…). Pravicoví politickí komunikanti musia uvedenú asymetriu 
eliminovať. Súčasťou ich komunikačnej stratégie je preto tematizovanie iného stereotypu, podľa kto-
rého pravica musí šetriť, aby ľavica mala z čoho rozdávať. Ďalšou možnosťou reakcie na asymetriu je 
ofenzívne vyhlásenie:
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 „Hlavným programovým cieľom vlády bol sociálny štát. Po dvoch rokoch vidíme v zásade ten istý 
štát ako v roku 2006. neexistuje nič ako sociálny štát Roberta Fica, iba marketingová bublina“ (M. Dz., 
tlačová beseda SDKÚ-DS, 4. júla 2008).

Ďalšou podobou opozície chudoba verzus bohatstvo je opozícia míňanie verzus šetrenie (míňanie 
je považované za cestu od bohatstva k chudobe, šetrenie má opačný efekt – od chudoby k bohatstvu). 
Konotácie oboch výrazov svedčia o tom, že ani jeden z členov nie je hodnotovo neutrálny. Míňanie sa 
v politickom diskurze tematizuje prevažne ako negatívny jav:

 „Verejnosť je masírovaná kampaňou, ktorá tvrdí, že míňať peniaze je najúčinnejším nástrojom 
boja proti kríze. Ficova vláda rozhadzuje, plytvá a kradne tak, že to nadobúda makroekonomické roz-
mery a nečinnosť v oblasti potrebných rozpočtových úspor a škrtov dokonca vydáva za protikrízovú 
politiku“ (I. M., www.hnonline.sk, 31. augusta 2009).

 „Míňanie“ je tu chápané ako synonymum nadmernej, neprimeranej spotreby (rozhadzovania, 
plytvania), ba dokonca sa usúvzťažňuje s krádežou. 

Šetrenie je vnímané (nie vždy!) ako pozitívny člen analyzovanej opozície, šetriť znamená  obme-
dzovať spotrebu, neplytvať, sporiť, t. j . akumulovať prostriedky:

 „Je úplne jednoznačné, že nastal čas skromnosti. Každý v štátnej správe a do veľkej miery aj vo 
verejnej správe musí pocítiť, že musíme šetriť“ (P. K., STV 1, 8. marca 2009).

Na druhej strane výraz „šetrenie“ má okrem pozitívneho významu aj negatívny významový odtie-
nok (neposkytnúť niekomu to, čo si spravodlivo zaslúži). V konfliktnom diskurze je, samozrejme, oveľa 
frekventovanejší práve tento negatívny významový odtienok:

 „Vláda nešetrí na sebe, ale na ľuďoch. Sociálne výdavky rastú len o dve percentá. Vláda tak šetrí 
na deťoch, mladých, rodinách či dôchodcoch. Vláda naopak nešetrí na kapitálových výdavkoch“ (I. M., 
SITA, 13. decembra 2007).

2.5. Demokracia/sloboda verzus diktatúra
Poslednou opozíciou, ktorej budeme venovať pozornosť2, je binárna opozícia demokracia/slobo-

da verzus diktatúra. Hneď na úvod treba podotknúť, že sémanticky zaťažená býva predovšetkým v au-
tokratických, resp. diktátorských a totalitných politických režimoch. V slovenskom politickom diskurze 
sa neobjavuje v takejto vyhrotenej podobe, tematizuje sa skôr v rozličných substitúciách, napr.:
	demokratická opozícia verzus nedemokratická vládna moc (táto podoba analyzovanej opozície 

bola prezentovaná predovšetkým médiami v období rokov 1994 – 1998),
	ekonomická sloboda verzus neprimerane veľké zásahy štátu do ekonomiky, 
	právny štát verzus nízka vymožiteľnosť práva,
	sloboda slova verzus zásahy štátu do slobody slova (predovšetkým vo vzťahu k médiám; táto 

opozícia sa tematizovala najmä pri novelizácii tlačového zákona, konkrétne išlo o tzv. právo na 
odpoveď),

	obsadzovanie postov na základe odbornosti verzus politické nominácie (niekedy bez ohľadu na 
odbornosť) atď.
Zaujímavým javom súvisiacim s prítomnosťou opozície demokracia/sloboda verzus diktatúra 

v politickom diskurze je tendencia dosadzovať na pravú stranu tejto opozície vládnu koalíciu, a to bez 
ohľadu na to, ktoré politické subjekty ju v danom čase predstavujú.

V rokoch 1994 – 1998 sa hovorilo i o tzv. akčných päťkách3:
 „Akčné päťky vládnej koalície vymieňajú po Slovensku ľudí všade. nie je to len štátna správa. 

Vymieňajú každého – obvodného lekára, vrchnú sestru, hygienika, veterinára, správcu múzea, školského 
inšpektora, šéfa štátneho majetku a správcu jeho skladu, ich plemenného býka, veliteľa civilnej obrany, 

2  Našou ambíciou nie je vyčerpať celý arzenál opozícií formujúcich podobu politického diskurzu, ale poukázať na fungovanie 
niektorých fundamentálnych opozícií a ich reflexiu v politickom diskurze na Slovensku. Orgoňová a Bohunická (2007, s. 98 
– 99) poukazujú aj na ďalšie opozície, napr. legálny verzus nelegálny, zamestnanec verzus zamestnávateľ, ku ktorým by sme 
mohli pripojiť opozície moderný verzus nemoderný, minulosť verzus budúcnosť, stabilita verzus zmena a ďalšie.  

3  Išlo o neformálne personálne zoskupenia zložené z miestnych funkcionárov vtedajších vládnych politických subjektov, ktoré 
realizovali predovšetkým personálne výmeny na úrovni jednotlivých okresov. 
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riaditeľku Slovenskej filharmónie, riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, 
okresného hlásnika, horára i jeho psa, skrátka všetkých. A vymenúvajú na ich miesta svojich. Akých? 
nuž takých – na svoju alegorickú podobu“ (F. Š., SME, 7. apríla 1995).

V rokoch 1998 – 2002 sa zase deficit demokracie na strane vládnej moci personifikoval s koalič-
nou radou (dávali sa jej prívlastky ako všemocná, všemohúca):

 „Súčasne tento podiel poskytuje verejnosti aj informácie o stave ekonomiky, pretože v prípade 
recesie vláde neostáva nič iné, iba uprednostňovať tieto výdavky a odsúvať kultúru na okraj pozornosti. 
Vláda to môže priznať alebo sa to môže pokúšať pred verejnosťou utajiť. Ale čísla sú v tomto prípade 
faktorom, ktoré ani všemocná koaličná rada nemôže ohnúť na svoju predstavu...“ (D. J., cit. podľa 
www.nrsr.sk, 15. 3. 2006). 

Vo volebnom období 2006 – 2010 médiá poukazovali na politický vplyv strany X:
 „Mocenskú mapu Slovenska ovládol Fico. Mocenské nitky v štáte sa po župných voľbách dostali 

do rúk jednej strany. Smer ovládol kraje po tom, čo získal prezidentský úrad a rozhoduje v parlamente“ 
(Pravda, 30. novembra 2009).  

 Na opačnú (ľavú) stranu opozície demokracia/sloboda verzus diktatúra býva najčastejšie dosa-
dzovaná politická opozícia (často bez ohľadu na to, ktoré strany sú aktuálne v opozícii). Tento jav súvisí 
pravdepodobne s archetypálnym pocitom ohrozenia slabšieho a solidarity so slabším, znevýhodneným, 
minoritným a pod.

3.  ZHRNUTIE

Cieľom tohto príspevku bolo definovať binárne opozície, pomocou ktorých sme sa pokúsili vy-
medziť niektoré východiská recepcie a následnej analýzy politického diskurzu, a to primárne na Slo-
vensku. Uvedené opozície nepredstavujú, samozrejme,  vyčerpávajúci sumár, ide skôr o náčrt, ktorého 
cieľom je poukázať na obsahovo-komunikačné zložky tvoriace východiská pre napĺňanie persuazívneho 
zámeru politických komunikantov v podmienkach súčasného politického diskurzu na Slovensku. 

Charakteristika a analýza špecifického a jedinečného obrazu slovenskej verejnej politickej ko-
munikácie môže byť kľúčom na interpretáciu politických komunikátov, ktoré vznikli v podmienkach 
politickej situácie na Slovensku, ako aj východiskom komparatívnej analýzy slovenského a inojazyčné-
ho politického diskurzu. Domnievame sa, že jeho výsledkom by okrem postihnutia diferencií a kultúr-
no-politických špecifík bola aj identifikácia analógií a univerzálnych konštánt prítomných v politickom 
diskurze.       
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SOME SEMANTIC OPPOSITIONS AND THEIR REFLECTION 
IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE IN SLOVAKIA

Summary

We can characterize the political discourse on the basis of several methodological resources, but its characteriza-
tion in terms of determination of binary oppositions comes across as the most suitable. We start from the assump-
tion that the immanent quality of political discourse is its contradiction. This assumption qualifies us to determine 
several oppositions by which we try to reflect the resources of reception and following analysis of political dis-
course, primarily in Slovakia, but – whereas the determinants of political interaction have wider, more general 
scope – within the larger context even without the territorial bond. In the contribution, we concentrate more closely 
on the following oppositions: socialism versus capitalism, criticism versus solution of situation, poverty versus 
wealth, democracy versus dictatorship. The characteristics and the analysis of specific and unique reflection of 
public Slovak political interaction can be the key to interpret the political texts that were originated in conditions of 
political situation in Slovakia, as well as the resource of the comparative analysis of Slovak and foreign-language 
political discourse.
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TINTIN ET LE FUTUR ANTÉRIEUR : 
DE LA CONJECTURE À L’ANAPHORE

La fréquence du future antérieur (FAC) est exceptionnel dans les Aventures de Tintin. Ce temps modal épistemique 
(il aura monté dans la voiture qui l’attendait ici.) est très représenté vu sa fréquence et les contextes dans lequels 
il apparaît. Il est également atypique étant donné que la majorité de ses occurrences est présentée sans aucune 
marque de plausibilité.
Dans Tintin, le FAC  assume trois fonctions essentielles. Un rôle logique, marqué par inférence, et destiné à valider 
les hypothèses de l’orateur-enquêteur qui est Tintin ; une fonction narrative, qui accélère la progression du récit 
en permettant au texte de remplacer l’image ; et enfin un rôle sémantique, reposant sur la relation anaphorique 
texte-image et relayée par l’iconicité de la modalité épistémique. Le FAC, se référant à une scène manquante, rend 
l’événement existant et le met pratiquement dans la chaîne d’images narratives.
Mots clés: future antérieur, conjecture, anaphore, image narrative

Le futur antérieur conjectural est un temps étrange. Formé pour émettre une supposition sur un fait 
passé, il est construit comme un passé composé dont l’auxiliaire est au futur. En cela, il permet de dédou-
bler le moment d’énonciation et de projeter dans le futur le moment présumé de la fin de la supposition1.

Par rapport au futur antérieur temporel, par exemple
Dans quelques heures, le « Ramona » aura disparu corps et biens...
(CS51D4, Rastapopoulos2)

où c’est le point de référence qui est décalé dans le futur (et où par conséquent la temporalité à venir 
est décisive), le futur antérieur conjectural, par exemple
nestor se sera fait du mauvais sang pour d’innocentes gamineries...
(CS61D4, Haddock)
reporte à plus tard (mais sans aucunement le situer dans le temps3) le moment où l’évènement, qui est déjà 
accompli, pourra être dit accompli. Dans le futur antérieur conjectural, l’advenu prédomine et la tempora-
lité ne joue qu’un très petit rôle.

Le report sine die de la fin de la supposition fait donc de ce temps verbal un irremplaçable vecteur 
d’inférence4 :
Je parie que c’est Tintin qui a fait le coup : il se sera enfui quand il nous aura entendus.
(IN51B1, Müller)

Est-ce pour cela qu’il est si massivement représenté dans les Aventures de Tintin ? Avec près de 
cinquante occurrences au long des 23 albums de la série, dont quelques emplois très inattendus, le futur 
antérieur conjectural peut être considéré comme une constante de l’œuvre. La conjecture est à n’en pas 
douter une modalité d’action qui convient au personnage de Tintin, à ses aventures et ses enquêtes. Ne 
faut-il pas aussi voir dans cette fréquence la marque d’un fonctionnement particulier du récit iconotextuel, 
voire pour Hergé la manière de délivrer un message implicite ? Nous aurons à répondre à ces questions, 
non sans avoir tout d’abord analysé le corpus que forment les occurrences recensées dans l’ensemble des 

1  Avec plus de poésie, Taji [2003 : 40] explique que le futur antérieur conjectural est fait « pour réserver ou atténuer notre jugement 
définitif sur un évènement passé » lorsque « nous nous en remettons à l’avenir [...] en attendant sa confirmation ultérieure ».

2  Toutes les références aux albums de Tintin renvoient à l’édition historique Casterman. Chaque album est codé en deux lettres (ici 
CS pour Coke en stock, voir infra la liste des albums cités), puis vient le numéro de la page puis le code de la vignette (A, B, C 
pour les rangées de cases ; 1, 2, 3 pour le numéro d’ordre dans la rangée.)

3  Pour Wilmet, l’évènement antérieur est enregistré « sous bénéfice d’inventaire. » [1997 : 380].
4  L’énoncé, ne pouvant être vérifié au moment de l’énonciation, exprime une vérité annoncée comme différée. [cf. Dendale, 2001].
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albums, puis répertorié les fonctions assignées au futur antérieur dans les phylactères et les cases. En exa-
minant plus longuement certains contextes d’emploi qui permettent d’expliquer le rôle référentiel du futur 
antérieur conjectural, il sera alors temps de se demander si une anaphore peut être conjecturale.

1.  LE TEMPS DE LA RECONSTITUTION

Le futur antérieur conjectural est un emploi modal du futur antérieur. Si du point de vue temporel 
il est généralement associé au passé composé5, sa valeur le tourne du côté de la conjecture, c’est-à-dire 
de l’hypothèse non avérée, de la supposition6. L’appellation futur antérieur conjectural (désormais FAC) 
est d’ailleurs reconnue par la plupart des auteurs7, même si certains préfèrent le terme épistémique, qui 
rappelle que ce futur est souvent en concurrence avec la modalité épistémique du verbe « devoir » au passé 
composé : il sera venu hier / il a dû venir hier8.

Plusieurs grammaires de référence expliquent la valeur conjecturale du futur antérieur en la déri-
vant du futur de supposition. C’est le cas de Wagner & Pinchon [1978 : 357] ou de Riegel et al. [2009 : 
553], ainsi que de Grevisse & Goosse [2007 : 1097] pour qui la tournure sert à « exprimer l’explication 
probable d’un fait présent ». Un problème se pose toutefois, dans cette dérivation, à cause de la substitution 
opérée entre fait présent (futur conjectural) et fait passé (futur antérieur conjectural). S’il est généralement 
admis que le futur antérieur puisse « exprimer une supposition qui porte sur le passé » [Riegel et al., 2009 : 
554], c’est parce que « l’ignorance [du] fait passé sera dissipée dans l’avenir » [Martin, 1992 : 141]. Or 
cette dernière condition n’est que très rarement réalisée : il lui suffit généralement d’être présumée, voire 
garantie, comme nous le verrons dans le corpus étudié. 

Le FAC, en tant que présomption posée sur le passé, fonde les énoncés qui cherchent à expliquer 
après coup un enchainement de faits, sur le modèle de la reconstitution, du soupçon, ou encore de la scène 
finale de l’enquête.
Mais alors, j’y songe, le petit papier... se sera envolé lorsque je suis entré, la première fois, dans mon 
bureau, pour y prendre ma loupe !...
(CO7B2-B3, Tintin)

Dans ce type de discours, la légitimité de l’explication, son acceptabilité en quelque sorte, est pro-
portionnelle à l’autorité de l’énonciateur9. 
– En effet, dit James Starr, tout s’explique. un hasard a révélé à Silfax l’existence du nouveau gisement. 
Dans son égoïsme de fou, il aura voulu s’en constituer le défenseur. Vivant dans la houillère, la parcourant 
nuit et jour, il aura surpris votre secret, Simon, et su que vous me demandiez en toute hâte au cottage. De 
là, cette lettre contradictoire de la vôtre ; de là, après mon arrivée, le bloc de pierre lancé contre Harry et 
les échelles détruites du puits yarow [...].
– Vous venez de raconter les choses comme elles ont évidemment dû se passer, monsieur James, répondit 
Simon Ford.
Jules Verne, Les indes-noires, chap. 20.
On voit à travers cet exemple que le FAC prend dans l’énoncé une valeur performative, se proclamant à la 
fois conjecture et explication, et rendant caduque l’attente d’une vérification à venir. Cette vérification ne 
viendra pas, elle est déjà là. Autrement dit : il n’y en aura pas d’autre.

5  Voir Riegel et al., 2009 : 554, mais aussi Steinmeyer, 1987.
6  D’après Weinrich [1989 : 158], ce qui caractérise le mieux le futur antérieur conjectural est l’incertitude.
7  Voir Dendale [2001 : 2] pour une discussion à ce sujet.
8  C’est pour cette raison que Wilmet [1976 : 41-60] ne reconnait pas tout à fait l’appellation conjectural. Classant lui aussi les 

formes épistémiques du futur antérieur dans les emplois « à sens de passé composé », il considère leur valeur aspectuelle comme 
« restrictive » : le locuteur « refuse d’entériner l’évènement passé ou son résultat présent » [58].

9  Dendale [2001 : 15] rappelle à ce propos que « la conclusion qui est formulée, si elle a été obtenue de façon rapide, est avancée 
très souvent de façon très assurée par le locuteur – peut-être justement à cause de cela – et parait alors se fonder sur une grande 
confiance – vraie ou feinte – en ce qu’il dit. »
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La possibilité d’une « explication conjecturale » provient du processus inférentiel particulier action-
né par le futur antérieur. Comme cela a souvent été montré10, le FAC repose sur une inférence abductive, 
l’abduction étant ce mode de raisonnement qui prend pour point de départ une hypothèse tenue pour (ou 
imposée comme) plausible. Dans une situation d’ignorance, il ne peut d’ailleurs guère y avoir d’autres 
sortes d’hypothèses que celle-ci. Mais la vérification ne peut être remise à plus tard, car il faut une expli-
cation. Si l’explication est acceptable, ou si, comme c’est souvent le cas, la stratégie communicative la fait 
accepter11, la plausibilité se transforme en vérité12 (voir la citation de Verne ci-dessus).

Dans un article consacré à l’expression de la conjecture en français, Bellahsène propose de consi-
dérer deux types de contextes d’ignorance dans lesquels le futur conjectural se manifeste : l’un permettant 
la vérification de l’hypothèse, et l’autre autorisant la supposition non vérifiable [2007 : 256]. Nous verrons 
dans notre troisième partie que, contrairement aux situations de communication courante que Bellahsène 
étudie, et des calculs cognitifs du premier type qui les accompagnent, les aventures et le personnage de 
Tintin constituent un contexte du deuxième type.

2.  LE FUTUR ANTÉRIEUR DANS LES AVENTURES DE TINTIN

On dénombre 71 occurrences de futur antérieur dans l’ensemble des aventures, dont 23 seulement 
sont à valeur temporelle. Cela représente un total de 48 cas de FAC (67,6%), près de la moitié (22 occur-
rences exactement) étant énoncés par Tintin lui-même. Le caractère remarquable de ces chiffres provient 
de la surreprésentation du FAC. Les vingt-trois futurs antérieurs temporels constituent un volume normal 
pour une œuvre narrative de cette ampleur, avec une fréquence moyenne d’une occurrence par album. En 
revanche, les 48 FAC sont un échantillon « anormal », aussi bien dans leur rapport global (plus de 2 FAC 
sur 3 futurs antérieurs) que dans leur fréquence moyenne (plus de 2 par album). Cela signifie que Hergé 
fait le choix de cette forme verbale avant tout pour sa valeur modale, et qu’elle devient pour lui, du point 
de vue formel, un outil stylistique et énonciatif de premier ordre13. Du point de vue thématique et diégé-
tique, il n’est pas inutile de signaler qu’elle traduit chez Tintin une sorte de don, au service de sa puissance 
d’investigation14.

L’un des éléments qui corroborent l’argument du FAC en tant qu’outil chez Hergé (c’est-à-dire 
comme procédé narratif conscient et non comme tic verbal) est le fait que la fréquence des occurrences 
chute brutalement à mi-parcours des aventures de Tintin, précisément après le cycle du trésor. L’installa-
tion à Moulinsart après la découverte du trésor de Rackham le rouge (à partir de l’aventure des 7 Boules 
de cristal) signifie la fin des enquêtes et des chasses, et donc la fin des FAC fréquents (ils ne réapparaitront 
que dans un sursaut provoqué par l’affaire des Bijoux de la Castafiore.)

Un autre point remarquable est la présence ou non d’un marquage du degré de probabilité de la 
conjecture15. Non seulement une forte proportion des cas de FAC se présente sans marquage, mais on peut 
ajouter, comme preuve supplémentaire de la puissance conjecturale de Tintin, que seuls trois des FAC qu’il 
produit sur l’ensemble des albums comportent un marqueur.

Ce marquage fonctionne comme une sorte d’« indice de confiance », que le locuteur applique à son 
affirmation afin de faire état du degré de doute dans lequel il tient son propre énoncé. Il se présente sous 
deux formes habituelles : l’une est d’ordre lexical, réalisée par un adverbe (sans doute, surement, proba-
blement, etc.) ; l’autre est d’ordre syntaxique, et consiste généralement en un embrayeur (je suppose, à 
mon avis, etc.). Comparons les trois exemples suivants, typiques de leur catégorie.

10  Voir Dendale & De Mulder, 1996, et surtout Desclés & Guentchéva, 2001 : 104-106 pour une démonstration très complète.
11  Dans le domaine de la fiction, c’est le contrat narratif qui la fait accepter.
12  Lacan insiste sur ce point, dans « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 » (Écrits, 1966, 459-491), 

en rappelant : « La conjecture n’est pas l’improbable : la stratégie peut l’ordonner en certitude » [472].
13  Plusieurs temps verbaux, en particulier l’imparfait, jouent ce rôle dans Tintin et dans la BD. Voir Meyer, 2003 et Meyer, 

2008.
14  N’oublions que Haddock et Milou le comparent plusieurs fois à Sherlock Holmes.
15  Ce que Morency [2010 : 209] appelle « les expressions facilitant la lecture épistémique ».
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Exemple de marqueur de probabilité de forme lexicale (7 cas sur 48 / 14,5%) :
ils seront probablement partis pour le Caire.
(CP5D2, Lettre du chef de la secte Kih-Oskh)

Exemple de marqueur de probabilité de forme syntaxique (4 cas sur 48 / 8,5%) :
Je me demande si Tournesol sera venu nous attendre...
(AT3B4, Tintin)

Exemple d’absence de marquage de probabilité (37 cas sur 48 / 77%) :
Excusez-moi : j’aurai mal compris...
(SO5C3, Tintin)

Trois remarques s’imposent à propos de l’indice de probabilité. On peut tout d’abord vérifier, chose 
que l’analyse pragmatique a montrée depuis longtemps, que le marqueur est un signe de doute. Que l’ad-
verbe soit sans doute ou certainement n’y change rien : dès lors qu’un indice est présent, il signale la 
probabilité. Par conséquent, l’absence de marquage peut seule signaler la certitude. Du point de vue du 
locuteur, le fait d’énoncer un FAC sans indice de probabilité indique l’affirmation d’une certitude, ou tout 
au moins affirme un refus de prendre en charge la probabilité.

On peut à partir de là expliquer un peu mieux pourquoi la quasi-totalité des occurrences recensées 
chez Tintin se présente sans aucun marquage. Il y a en effet deux cas où Tintin se permet de négliger (par-
fois outrageusement !) la probabilité : soit parce qu’il veut imposer son hypothèse (nous reviendrons plus 
loin sur ce point), soit parce qu’il sait, au moment d’exprimer une supposition, qu’elle n’en est pas une. Ce 
savoir lui vient de son statut de représentant du narrateur16, de voix narrative procurée en quelque sorte, qui 
fait déteindre sur lui un peu de l’omniscience du locuteur invisible.

La troisième remarque que l’on peut faire à ce stade concerne les cas de FAC chez les autres per-
sonnages des aventures. Chez eux en effet les conjectures sont toujours hasardeuses, et presque toujours 
fausses. Mieux : c’est le plus souvent l’image qui, en contrepoint de leur énoncé conjectural, leur donne 
tort, l’effet de contradiction texte-image étant l’une des fonctions assignées au FAC.

3.  QUELQUES FONCTIONS DU FAC DANS LES AVENTURES

En analysant les divers contextes d’apparition des énoncés au FAC dans les séquences de cases, on 
repère quatre types de relations texte-image (RTI) mettant en scène la modalité conjecturale : l’information, 
l’inférence, l’enchainement et la progression.

3.1. L’information

La relation d’information est d’ordre scénique ; elle concerne les savoirs dont disposent respectivement 
le lecteur et les protagonistes de l’histoire. Dans un grand nombre des FAC énoncés par les locuteurs au sein 
des aventures de Tintin, l’image contredit la valeur conjecturale de l’énoncé. Le procédé reprend un ressort 
courant de la RTI, celui du conflit affiché entre les deux vecteurs de la représentation. Dans le cas du FAC, 
le principe est simple : un protagoniste énonce une supposition mais dans le même temps l’image lui donne 
tort17. Hergé utilise le FAC pour créer des effets de double lecture ou d’identification à Tintin (connivence, 
inquiétude, admiration, etc.), mettant certains personnages en désavantage par rapport au lecteur, ou au 
contraire avantageant le héros par rapport au narrataire. Le système fonctionne à trois niveaux et permet de 
comparer le savoir (S) du lecteur (L) à celui du protagoniste (P) qui énonce la conjecture.

16  Rappelons que la bande dessinée, comme d’autres arts de la représentation parlée, est un système régi par le principe de 
« double communication ».

17  Les cas où l’image donne raison au personnage sont rares, pour ne pas dire exceptionnels. On ne repère que deux exemples : 
dans L’ile noire, 27A4 : L’imbécile aura marché sur ce râteau, et dans on a marché sur la Lune, 58B4 : il aura de nouveau 
perdu connaissance.
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►SL=SP. Le lecteur n’en sait pas plus que le personnage ; ce dernier fait une conjecture que le lecteur ne 
peut pas vérifier immédiatement mais qui se confirme plus loin ; le FAC justifie donc par avance un élément 
de la narration. Exemple typique :
Le contact de l’eau l’aura ranimé.
(TA13B2, Bobby Smiles)
►SL>SP. Grâce à l’image, le lecteur en sait plus que le personnage ; ce dernier fait une conjecture dont 
le lecteur peut vérifier immédiatement la fausseté. Un cas typique de cette deuxième possibilité se trouve 
dans Le Lotus bleu. On y voit Tintin sortir sa tête d’un vase de Chine où il est caché, vase posé juste 
derrière des bandits qui déclarent :
Je crois que Tintin ne viendra pas. non, il se sera méfié...
(LB55C2, Serviteur du Lotus Bleu)
►SL<SP. Le personnage (mais c’est alors toujours Tintin) en sait plus que le lecteur. Rien dans l’image 
(voire : aucune image) ne permet au lecteur de vérifier la conjecture, qui s’impose donc comme seul récit 
possible. Les cas sont nombreux. On les retrouvera plus loin dans la relation de progression, et également 
dans la dernière partie. Exemple typique :
oui, on l’aura fait disparaitre !
(CO61C3, Tintin)

3.2. L’inférence

Le deuxième type de RTI mettant en scène la modalité conjecturale est l’inférence. Dans Tintin, cette 
relation d’inférence est d’ordre épistémique, au sens où elle porte sur des faits ou des paroles antérieurs 
afin de les expliquer. On peut donc la rapprocher de la situation SL<SP évoquée à l’instant : la relation 
d’inférence est en effet réservée à Tintin, et elle a pour but de révéler au lecteur les informations qui lui 
sont nécessaires pour se hisser au niveau du héros. Exemple parmi d’autres :
Le thé !... il aura bu du thé qui était répandu à terre !...
(LB12B3, Tintin)
Comme d’autres héros d’aventures au statut démiurgique, ou d’autres enquêteurs tels que Holmes et 
Poirot, Tintin est en mesure d’expliquer un fait ou de reconstituer l’intégralité d’une scène à partir d’une 
abduction.

Cette faculté est essentielle à deux titres. D’une part elle qualifie le héros, le virilisant au travers de 
ses deux compétences aussi indissociables qu’insurpassables : le coup de poing et le coup de force. D’autre 
part elle garantit le récit18, le héros-enquêteur étant celui qui (re)construit l’histoire en la (re)prenant à son 
début (c’est l’essence même du futur antérieur).
Voilà comment je reconstitue l’affaire. [...] Dans une lettre, notre ami décrit ses travaux à Topolino. Cette 
lettre aura été surprise par le domestique de Topolino, un Bordure nommé Boris, qui alerte les services 
secrets de son pays. Mais l’espionnage syldave a vent, lui aussi, de l’invention et envoie à Moulinsart un 
de ses agents. Celui-ci tombe là sur un rival bordure, qui le blesse.
(AT28C1-C2, Tintin)

3.3. L’enchainement

L’enchainement est un type de RTI général et trivial dans la bande dessinée, largement étudié par 
plusieurs spécialistes (Fresnault-Deruelle, Peeters, Groensteen, etc.). Rappelons qu’en BD, le passage 
d’une case à la suivante ou d’une séquence à l’autre est le vecteur fondamental de la continuité narrative. 
Dans l’enchainement, cette continuité est assurée par la traduction intersémiotique (au sens que Jakobson 

18  En contrepartie, le récit garantit l’hypothèse conjecturée et permet à l’enquêteur de ne pas se tromper. C’est l’un des secrets 
de l’abduction holmésienne. Voir à ce sujet Meyer-Bolzinger, 2012 : 36.
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donne à ce terme) de l’information : ce qui est représenté sous forme graphique dans la case A est repris 
(sémantiquement parlant) sous forme linguistique dans la case B.

Avec le FAC, cette RTI de type sémantique – et de facture très classique, somme toute –, bénéficie 
d’une qualification et d’une valeur renouvelées. En voici un exemple caractéristique, dont il faut cependant 
préciser le contexte :
il aura de nouveau perdu connaissance...
(ML58B4, Baxter)
La scène se passe à la fois dans la fusée au moment de son retour vers la terre, et dans le poste de contrôle 
au sol. En raison du manque d’oxygène, les occupants de la fusée sont évanouis, seul Tintin est à la 
manœuvre, mais de plus en plus faible. Dans la case 58B3, précédant donc celle donnée en exemple, nous 
voyons Tintin évanoui sur son siège et appelé par radio depuis la terre. Dans B4, le directeur des opérations 
au sol (Baxter) conjecture ce qui s’est passé, donnant une explication à ce que le lecteur sait déjà.

Les exemples de ce type illustrent le phénomène de point de vue [Sthioul, 1998] lié aux temps 
verbaux. La conjecture que fait Baxter, raisonnablement fondée sur l’itération du phénomène (« de 
nouveau »), témoigne du changement de point de vue sur l’évènement. Dans le récit en images, ce 
changement se traduit par un montage par « champ-contrechamp » au sein de la séquence de cases, qui 
permet au récit de passer tout de go du cadre d’action [fusée] au cadre d’action [poste de contrôle] sans 
rupture de la continuité narrative.

3.4. La progression

Le dernier type de RTI que nous évoquerons ici est d’ordre diégétique. La relation de progression 
assurée par le FAC généralise le phénomène d’enchainement conjectural évoqué à l’instant, mais en le 
systématisant sous la forme d’un procédé narratif. Dans les Aventures de Tintin, le FAC énoncé par Tintin est 
en effet souvent employé pour raconter un évènement qui n’est pas représenté dans la séquence d’images. 
Plus précisément, Tintin formule au FAC la reconstitution d’un segment de récit iconique qui fait défaut. 
L’exemple ci-dessous en est une expression typique :
Mais alors, j’y songe, le petit papier... se sera envolé lorsque je suis entré, la première fois, dans mon 
bureau, pour y prendre ma loupe !...
(CO7B2-B3, Tintin)
La séquence dont cet exemple est extrait couvre 23 cases, pratiquement deux planches complètes. Toutes 
les allées et venues de Tintin, entre son salon où il a posé le papier, et son bureau où il va chercher sa loupe, 
sont minutieusement détaillées19. Le seul évènement que le lecteur ne verra pas, car il n’est pas montré, est 
l’envol du petit papier sous l’effet du courant d’air.

Or ce courant d’air se reproduit un peu plus tard, et provoque le claquement de la porte qui effraie 
Tintin. De cela (« mais alors, j’y songe »), le jeune homme tire par abduction une règle empirique (« le 
petit papier se sera envolé ») qui explique pourquoi il n’est plus sur la table du salon. Ce faisant, il remet 
virtuellement l’évènement à sa place dans la chaine narrative, et – c’est le plus important – reconstitue 
l’ordre de causalité des choses.

4.  LE SYSTÈME RÉFÉRENTIEL DU FAC DANS TINTIN

À plusieurs reprises dans le point précédent, on a montré que les différentes fonctions du FAC, en 
particulier lorsqu’il est manié par Tintin, étaient orientées vers la structuration (logique, chronologique, 
etc.) du récit. La dernière partie de cette étude aborde maintenant une conséquence directe de cette typologie 
fonctionnelle, mais située cette fois dans le champ référentiel, et centrée uniquement sur Tintin. Il apparait 
en effet que Tintin ne fait pas qu’ordonnancer le récit, il lui arrive aussi de l’inventer.

19  Le fameux « petit papier » met Tintin sens dessus-dessous : dans un état de distraction et de confusion extrême, il gronde 
Milou parce qu’il ronge un os, puis jette la loupe à la poubelle au lieu de jeter l’os, confond la loupe et l’os, s’effraie d’une 
porte qui claque, égare ses affaires...
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Les FAC énoncés par Tintin peuvent être regroupés en trois modalités référentielles distinctes. Dans 
les trois cas, le sémantisme du temps verbal concerne la référence à l’évènement, mais cette référence 
s’active au moyen de la RTI. Nous verrons donc successivement comment l’évènement est parfois évoqué 
in praesentia dans l’enchainement, comment il est parfois invoqué in absentia dans la case, et enfin 
comment il peut être directement (re)qualifié dans la séquence.

4.1. La scène évoquée

Lorsque Tintin explique ou reconstitue une scène sur la base d’indices ou d’une abduction plausible, 
le verbe au FAC renvoie directement à la scène évoquée par le héros-locuteur. Nous avons rencontré 
plusieurs de ces cas au fil de l’étude, dans lesquels Tintin devine ce qui s’est passé, et se fait par là le 
vecteur de l’information dont le lecteur a besoin.

Du point de vue référentiel, le principe est presque toujours le même : l’énoncé renvoie 
anaphoriquement à une scène qui a été montrée au lecteur, mais sous un angle qui ne lui permet pas de la 
comprendre. L’exemple suivant illustre cette situation : 
Je comprends ! ils auront essayé de briser les fils et ils auront provoqué un court-circuit !
(IN28A2, Tintin)
L’action se déroule en trois cases :
(A) Tintin, qui a ligoté deux bandits à un arbre à l’aide de câbles électriques, entend derrière lui ces bandits 

pousser des cris de douleur ;
(B) Il se retourne et les voit s’enfuir ;
(C) Il les poursuit en disant « Je comprends ! Ils auront essayé de briser les fils et ils auront provoqué un 

court-circuit ! ».
L’exemple cité comporte donc non seulement l’explication de ce qui s’est passé, mais aussi l’élucidation 
des cris que les bandits ont poussés. En outre, le référent de la reprise anaphorique « provoquer un court-
circuit » dans l’énoncé de Tintin s’identifie après coup à travers l’aspect et la typographie des phylactères, 
caractéristiques du choc électrique dans le code sémiotique de la BD. Les bandits se sont donc électrocutés.

On peut ainsi remarquer ici que l’explication que donne Tintin dans son énoncé au FAC « Ils auront 
provoqué un court-circuit » fait de court-circuit une sorte d’anaphore résomptive20 propre à garantir la 
compréhension de l’incident.

4.2. La scène invoquée

Lorsque la scène à laquelle Tintin fait allusion n’existe pas, autrement dit lorsque pour les besoins 
de la narration il invente ce qui s’est passé21 au lieu de le deviner, le FAC déploie un élément essentiel 
de son sémantisme, dont nous avons parlé en première partie et qui tient dans sa force performative : 
l’explication, en se proclamant seule possible en raison de l’autorité du producteur de FAC, déclare la 
vérification superflue.

Ce phénomène est moins fréquent que le précédent, mais néanmoins plus caractéristique de la 
position diégétique particulière de Tintin « narrateur par procuration ». On en examinera un exemple 
significatif :
il sera monté dans une auto qui l’attendait ici.
(AT10A4, Tintin)

20  L’anaphore résomptive, ou conceptuelle, est une forme particulière d’anaphore infidèle qui a la particulier de condenser 
une grande quantité d’information et de la reprendre sous la forme d’un nom qui la résume et la conceptualise. Voir Riegel, 
et al., 2009 : 1038.

21  Il n’existe qu’un seul cas d’« erreur » de Tintin dans cette situation. À la fin de l’aventure des Cigares du pharaon, Tin-
tin aperçoit dans un précipice la voiture des bandits qu’il poursuivait, en flammes, et déclare : « Ils auront dérapé dans le 
virage... » (CP58C4, Tintin). Mais assez rapidement il se ravise et revient sur ce scénario trop rapidement invoqué, comme 
s’il s’apercevait lui-même qu’il n’a pas assez d’éléments pour le conjecturer.
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Tintin et Milou fouillent le parc de Moulinsart alors que des évènements étranges viennent de s’y dérouler. 
Milou est sur une piste, mais à la sortie d’une haie les deux compagnons se retrouvent au bord de la route 
et Milou perd la trace.

La composition de la case AT10A4 citée est très importante : Tintin est représenté dans l’angle 
inférieur gauche, il est montré de trois quarts (on ne voit que ses épaules et l’arrière sa tête), il regarde la 
route qui s’ouvre devant lui et le village au loin, au-delà du virage. La nuit tombe, le ciel est bleu profond, 
les arbres, poteaux panneaux et clôtures sont noirs, la route mouillée miroite légèrement. Il ne manque que 
l’auto dont il parle, et qu’il semble voir devant lui comme si elle était sur le point de s’enfuir.

C’est donc cette sorte de vision de Tintin qui tient lieu ici de représentation de l’évènement. Les 
différents éléments référentiels qui composent l’énoncé au FAC (les pronoms il, le et qui ; le déictique ici ; 
l’antérieur sera monté ; l’indéfini une) fabriquent la scène dont Tintin a l’intuition, et qu’il nous impose 
comme étant ce qui a eu lieu.

4.3. La scène (re)qualifiée

Le dernier cas de modalité référentielle que nous examinons ne porte pas sur le groupe de cases ou 
l’intérieur de la case, mais sur l’ensemble d’une séquence. L’analyse d’un exemple très intéressant22, tiré 
de l’aventure du Sceptre d’ottokar, en rendra bien compte.

Tintin enquête sur un mystérieux restaurant syldave, le Klow. Il s’y rend pour déjeuner, et là, 
prétextant vouloir passer aux toilettes, il monte à l’étage et écoute à une porte. Le patron du restaurant 
s’en rend compte et le rappelle à l’ordre en répétant l’indication qu’il lui avait déjà donnée : « Au fond du 
couloir, Monsieur... ». Tintin redescend l’escalier en déclarant :
Excusez-moi : j’aurai mal compris...
(SO5C3, Tintin)

Tintin, au mépris de tout principe de sincérité (le lecteur a tout vu !) et de toute logique conjecturale 
(il sait bien qu’il n’a pas « mal compris »...), fait passer la séquence pour une erreur d’itinéraire. C’est 
ici que se forme la reprise anaphorique : l’énoncé « J’aurai mal compris » reprend toute la scène comme 
une explication à double fond. Le message adressé par Tintin au protagoniste (le patron) est que son FAC 
justifie sa présence dans l’escalier ; le message adressé par Tintin au lecteur est que sa conjecture ne peut 
pas en être une, c’est une ruse.

L’énoncé au FAC qui clôt cette séquence de six cases est donc remarquable à double titre. D’abord 
parce qu’il contredit une contrainte défendue par Dendale [2001 : 4] selon laquelle « le locuteur pourrait 
difficilement présenter comme supposition une réalité qu’il est parfaitement bien placé pour connaitre de 
façon directe » ; on peut ainsi vérifier que le récit en images (et sans doute la fiction en général) échappe à la 
règle23. Ensuite parce que cet énoncé procède à la requalification24 d’une scène située en amont ; nous savions 
que le FAC avait cette faculté de remonter dans le temps, mais nous voyons maintenant qu’il peut également 
faire remonter la conjecture, autrement dit requalifier (réécrire, en quelque sorte) un évènement après coup.

* * *

Arrivé au terme de ce parcours logico-sémantique consacré au futur antérieur conjectural dans les 
Aventures de Tintin, nous pouvons tirer trois conclusions.

22  Plusieurs autres exemples peuvent être cités, pas tous dus à Tintin d’ailleurs : Ça va mal ! il aura été délivrer tous les autres : 
je vais avoir toute la bande sur le dos ! (IN56C3, Tintin) ; Vous aurez mal vu... (TS1C1, le chef de la police de Callao) ; oui... 
Malheureusement, ils auront fait rapport, et dans ce cas... (CS33C1, Tintin) ; Version officielle : les Picaros auront tenté de 
vous enlever !... (TP24B3, Pablo).

23  Sur ce sujet, voir également Celle [2010], qui examine la situation en la comparant à l’anglais.
24  Parmi les exemples donnés dans la note 20, certains sont descendants, c’est-à-dire que la scène référée suit le FAC qui la 

qualifie. D’autres au contraire sont remontants, à l’instar de l’exemple analysé : le FAC suit la scène référée et la requalifie.
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Nous constatons que la modalité épistémique portée par le FAC est constamment et fortement activée 
par la RTI. Plus encore : nous affirmons que la RTI est le vecteur de la conjecture dans le corpus étudié.

Nous voyons également que le FAC irrigue l’ensemble du récit à trois échelons distincts mais 
imbriqués : au niveau des formes de la RTI dans le récit graphique, au niveau de ses fonctions dans le 
déroulement narratif, au niveau des modes de référence du texte et de l’image en conjonction.

Enfin, nous avons pu montrer que la relation explicative ou interprétative portée par le FAC utilise 
des formes d’anaphore texte-image de type conceptuel afin de garantir ou d’accélérer la compréhension 
de l’histoire.
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TINTIN AND THE CONJECTURAL FUTURE PERFECT: 
FROM THE CONJECTURE TO THE ANAPHORE

Summary

The frequency of conjectural future perfect (FAC) is exceptional in The Adventures of Tintin. This epistemic modal 
tense (He will have got into a car waiting for him here) is over-represented both by the number of occurrences and 
by the contexts of its appearance. It is also untypical, as the vast majority of its occurrences is presented with no 
mark of plausibility.
In Tintin, the FAC holds three essential functions. A logical role, marked by inference, and meant to validate the 
assumptions of the speaker-investigator being Tintin ; a narrative function, which accelerates the progress of the 
narrative by allowing the text to replace the image ; and finally a semantic role, based on text-image anaphoric 
relation and relayed by the iconicity of epistemic modality. The FAC, referring to a missing scene, makes the event 
exist and sets it virtually in the chain of narrative images.
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СтилиСтичкА ВРеДНОСт уПитНиХ ОбликА у 
ФРАНцуСкОМ Језику: РеДОСлеД Речи уз уПитНи ПРилОГ 

POURQUOI

У фран цу ском је зи ку ди рект на пар ци јал на пи та ња мо гу би ти по ста вље на на не ко ли ко на чи на у за ви сно сти 
од то га да ли је реч о пи са ном или го вор ном фран цу ском је зи ку, о фор мал ној или не фор мал ној го вор ној си-
ту а ци ји. Нор ма фран цу ског је зи ка про пи су је упо тре бу упит них ре чи у ини ци јал ној по зи ци ји уз ин вер зи ју и 
евен ту ал но то ле ри ше очу ва ње нор мал ног ре до сле да ре чи по сред ством упо тре бе упит ног из ра за est-ce que. 
Ана ли зе кор пу са фран цу ског го вор ног је зи ка по ка зу ју да се про ста ин вер зи ја рет ко ко ри сти, а да је сло же-
на ин вер зи ја го то во ише зла у не фор мал ном го во ру. Ме ђу тим, у го во ру су ве о ма за сту пље ни суп стан дард ни 
упит ни об ли ци у ко ји ма је очу ван нор ма лан ре до след ре чи уз упит ну реч у ини ци јал ној или фи нал ној по зи-
ци ји. У овом ра ду би ће при ка за но на ко ји на чин је де фи ни са на упо тре ба упит них об ли ка уз упит ни при лог 
po ur qu oi у ода бра ним нор ма тив ним и де скрип тив ним реч ни ци ма, те ка ко су об ја шње не раз ли чи те упит не 
кон струк ци је и њи хо ва сти ли стич ка вред ност у по је ди ним гра ма ти ка ма фран цу ског као стра ног је зи ка об-
ја вље ним на срп ском и фран цу ском је зи ку. 

Кључ не ре чи: упит не ре че ни це, фран цу ски је зик, је зич ки ни во, је зич ки ре ги стар, је зич ки стил

1.  Облици ДиРектНиХ ПитАњА уз уПитНи ПРилОГ POURQUOI

Го вор ни ци фран цу ског је зи ка на рас по ла га њу има ју не ко ли ко на чи на да по ста ве ди рект но 
пар ци јал но пи та ње. Раз ли чи ти упит ни об ли ци мо гу, из ме ђу оста лог, би ти при ка за ни на осно ву 
при ме ра њи хо ве упо тре бе уз упит ни при лог po ur qu oi. Ако се из у зму упит ни об ли ци ко ји се сре-
ћу са мо у на род ном је зи ку, ди рект но пи та ње уз упит ни при лог po ur qu oi мо гу ће је по ста ви ти на 
нај ма ње че ти ри основ на на чи на:
1) а) упит ни при лог po ur qu oi + про ста ин вер зи ја1 (Po ur qu oi part-il?);
    б) упит ни при лог po ur qu oi + сло же на ин вер зи ја (Po ur qu oi ton père part-il?);
2) упит ни при лог po ur qu oi + упит ни из раз est-ce quе + нор ма лан ре до след ре чи (Po ur qu oi est-ce 

que ton père part?, Po ur qu oi est-ce qu’il part?);
3) упит ни при лог po ur qu oi + нор ма лан ре до след ре чи (Po ur qu oi ton père part?, Po ur qu oi il part?);
4) нор ма лан ре до след ре чи + упит ни при лог po ur qu oi (Ton père part po ur qu oi?, il part po ur qu oi?).

Сви упит ни об ли ци но си о ци су од ре ђе них сти ли стич ких вред но сти бу ду ћи да њи хов ода-
бир ни је про из во љан и за ви си од не је зич ких фак то ра, као што су сте пен фор мал но сти го вор не си-
ту а ци је и ста тус уче сни ка у ко му ни ка ци ји. У на став ку ра да би ће из не ти ре зул та ти ста ти стич ких 
ана ли за упо тре бе по је ди них упит них об ли ка уз упит ни при лог po ur qu oi у ко ји ма је упо тре бље на 
ин вер зи ја или је са чу ван нор ма лан ре до след ре чи (су бје кат + гла гол + обје кат).

1  За раз ли ку од оста лих упит них ре чи, уз упит ни при лог po ur qu oi ни је мо гу ћа про ста ин вер зи ја ако је у функ ци ји су-
бјек та упо тре бље на име ни ца или имен ска гру па (на при мер, ис прав но је ре ћи où part ton père?, али се ни ка да не 
ка же Po ur qu oi part ton père?).
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2.  СтАтиСтичкА АНАлизА уПОтРебе уПитНиХ ОбликА  
     уз уПитНи ПРилОГ POURQUOI

2.1. Анализа корпуса прикупљеног за израду речника „основног француског језика“ 

По чет ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка при ку пљен је оби ман кор пус фран цу ског го вор-
ног је зи ка у окви ру про јек та из ра де реч ни ка „основ ног фран цу ског је зи ка“ (ис пр ва назвним le 
français élémen ta i re, а од 1958. го ди не по зна тим под на зи вом le français fon da men tal 1er de gré, 
са ста вље ним од 1500 ре чи, ко га је за тим упот пу нио le français fon da men tal 2e de gré, са до дат них 
1700 ре чи). Кор пус „основ ног фран цу ског је зи ка“ чи ни ли су сни мље ни раз го во ри у ко ји ма је уче-
ство ва ло 275 из вор них го вор ни ка фран цу ског је зи ка (138 му шка ра ца, 126 же на и 11 де це школ-
ског уз ра ста) раз ли чи тог ге о граф ског по ре кла (86 ис пи та ни ка је би ло из Па ри за, 133 из раз ли-
чи тих фран цу ских ре ги ја ван пре сто ни це или, у ма њем бро ју слу ча је ва, из дру гих фран ко фо них 
зе ма ља, док за 56 ис пи та ни ка ни је утвр ђе но ге о граф ско по ре кло). Ме ђу ис пи та ни ци ма нај ви ше је 
би ло гим на зи ја ла ца, сту де на та, на став ни ка, про фе со ра, кан це ла риј ских слу жбе ни ка и рад ни ка у 
фа бри ка ма, а го во ри ли су о раз ли чи тим те ма ма: нај ви ше о оном чи ме се ба ве, за тим о по ро ди ци, 
при ја те љи ма, пу то ва њи ма, здра вљу, пре во зу, сва ко днев ном жи во ту, умет но сти, спор ту, сме шта ју, 
кућ ним по сло ви ма, сту дент ском жи во ту, хра ни, итд. Циљ про јек та био је да се, на осно ву тран-
скрип ци је сни мље ног ма те ри ја ла и ста ти стич ке ана ли зе лек сич ке гра ђе, уста но ви фре квен циј ски 
реч ник. Из два ја њем ли сте нај че шће ко ри ште них ре чи, из ре пре зен та тив ног кор пу са са вре ме ног 
фран цу ског го вор ног је зи ка, на уч ном ме то дом до би је на је осно ва на ко јој су се те ме љи ли уџ бе-
ни ци фран цу ског као стра ног је зи ка. Та осно ва под ра зу ме ва ла је основ ни лек сич ки фонд, али и 
не за о би ла зна гра ма тич ка на че ла „основ ног фран цу ског је зи ка“. Де фи ни шу ћи гра ма ти ку „основ-
ног фран цу ског је зи ка“, Гу ге нем и ње го ви са рад ни ци по себ но по гла вље по све ти ли су ре до сле ду 
ре чи у ди рект ном пи та њу [Go u gen he im et al. 1964: 225-230]. У та бе ли број 1, из два ја мо ре зул та те 
ко ји се од но се на уче ста лост упо тре бе од ре ђе них упит них об ли ка уз упит ни при лог po ur qu oi:

ВРСТА КОНСТРУКЦИЈЕ
Број 
облика

упитни прилог + инверзија Pourquoi ton père part-il? 0
Pourquoi part-il? 10

упитни прилог + est-ce que + нормалан ред речи Pourquoi est-ce qu’il (ton père) part? 2
нормалан ред речи + упитни прилог il (ton père) part pourquoi? 1
упитни прилог + нормалан ред речи Pourquoi ton père part? 17

Pourquoi il part? 0
УКУПНО: 30

Табела бр. 1: Статистика учесталости употребе облика директних парцијалних питања 
изведених помоћу упитног прилога POURQUOI: Georges Gougenheim, René Michéa, Paul Rivenc, 

Aurélien Sauvageot, L’élaboration du français fondamental (1er degré). Étude sur l’établissement 
d’un vocabulaire et d’une grammaire de base, 1964.

На осно ву на ве де них ре зул та та, при ме ћу је мо да је нај че шћи об лик ди рект ног пи та ња уз 
упит ни при лог po ur qu oi онај у ко ме је упит ни при лог упо тре бљен на по чет ку упит не ре че ни це, 
а за тим му сле ди нор ма лан ре до след ре чи (на тај на чин је по ста вље но 17 од укуп но 30 пи та ња, 
од но сно 57%). На дру гом ме сту по уче ста ло сти је сте упит ни об лик у ко јем је упит ни при лог та-
ко ђе упо тре бљен на по чет ку ре че ни це, али му сле ди про ста ин вер зи ја (10 од 30 пи та ња, од но сно 
33%). Сло же на ин вер зи ја ни је ни јед ном упо тре бље на, а од 30 за бе ле же них пи та ња, са мо је у 
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два слу ча ја за бе ле жен нор ма лан ре до след ре чи ко јем прет хо ди упит ни при лог po ur qu oi + упит-
ни из раз est-ce quе (7%) и у јед ном слу ча ју нор ма лан ре до след ре чи ко јем сле ди упит ни при лог 
po ur qu oi (3%). Гу ге нем и ње го ви са рад ни ци за кљу чу ју да је ини ци јал на при ло шка по зи ци ја уз 
нор ма лан ре до след ре чи че ста уз упит ни при лог po ur qu oi, као што је то слу чај за све дво сло жне 
упит не при ло ге (po ur qu oi, com ment, com bien). По ред то га, они за кљу чу ју да је ини ци јал на при ло-
шка по зи ци ја ко јој сле ди упит ни из раз est-ce quе, пра ћен нор мал ним ре до сле дом ре чи, че шћа уз 
јед но сло жне (où, qu and) не го уз дво сло жне упит не при ло ге (po ur qu oi, com ment, com bien). Упр кос 
из не тим чи ње ни ца ма, не су мљи во под сна жним ути ца јем нор ме фран цу ског је зи ка (ма да ње ну 
при ме ну, ка да је реч о ди рект ним пар ци јал ним пи та њи ма, опо вр га ва ју из не ти ста ти стич ки ре-
зул та ти), Гу ге нем и ње го ви са рад ни ци пре по ру чу ју да, у на ста ви фран цу ског као стра ног је зи ка, 
бу де за сту пље на са мо про ста ин вер зи ја или нор ма лан ре до след ре чи уз ини ци јал ну при ло шку 
по зи ци ју ко јој сле ди упит ни из раз est-ce quе2.

2.2. Ана ли за бен ште то вог кор пу са

Aнализа упо тре бе раз ли чи тих об ли ка ди рект них пи та ња у фран цском је зи ку ко ју је спро-
вео лин гви ста не мач ког по ре кла, Пе тер Бен штет (Pe ter Behnstedt, Vi ens-tu? Est-ce que tu vi ens? 
Tu vi ens? – For men und Struk tu ren des Di rek ten Fra ge sat zes im Fran zösischen, Tübin ger Beiträge zur 
Lin gu i stik, 1973) сма тра се нај пот пу ни јом кван ти та тив ном сту ди јом ин тер о га тив ног мо да ли те та 
у фран цу ском је зи ку [Con ve ney 2002: 106]. Бен штет је за сно вао сво је про у ча ва ње на ана ли зи до-
та да шњих зна чај ни јих кор пу са фран цу ског го вор ног је зи ка, ме ђу ко ји ма су и ан ке те спро ве де не 
пе де се тих го ди на XX ве ка у окви ру про јек та из ра де реч ни ка „основ ног фран цу ског је зи ка“, а 
за тим је до би је не ре зул та те по ре дио са ана ли за ма соп стве ног кор пу са. Бен ште то вим кор пу сом 
об у хва ће на су, ма ње или ви ше ре пре зен та тив но, три је зич ка ни воа:

а)  „је зик ра ди ја“ (Rund funk sprac he), ко ји је у ка сни јим ту ма че њи ма Бен ште то вих ре зул та та 
по и сто ве ћен са „не го ва ним фран цу ским је зи ком“ – овај део кор пу са до би јен је сни ма њем 4000 
ин тер вјуа и раз го во ра об ја вље них на ра ди ју, те од го ва ра фор мал ном из ра жа ва њу сред ње кла се;

б) „фа ми ли јар ни фран цу ски је зик“ – кор пус из ве ден на осно ву раз го во ра у ко ји ма је уче-
ство ва ло осам на ест осо ба ко ји су сни ма ни то ком не де љу да на, као и на осно ву тро днев ног пра ће-
ња раз го во ра тро је дру гих ис пи та ни ка, те се сма тра да овај део кор пу са од го ва ра ко ло кви јал ном 
го во ру сред ње кла се;

в) „на род ни фран цу ски је зик“ – кор пус ко ји по ти че од ауто ро вих за па жа ња за вре ме ра да у 
свој ству су во за ча те рет ног во зи ла и раз го во ра са пред став ни ци ма рад нич ке кла се.

Бу ду ћи да нас у овом ра ду по себ но за ни ма ју об ли ци ди рект них пи та ња из ве де ни по мо ћу 
упит ног при ло га po ur qu oi, ви де ће мо нај пре ре зул та те Бен ште то ве сту ди је ко ји се од но се на пар-
ци јал на пи та ња по ста вље на по мо ћу свих упит них при ло га (où, qu and, com ment, com bien, po ur-
quoi) при ка за не у та бе ли број 2 пре ма на во ђе њу Ал бер та Валд ма на [Vald man 2000: 659], а за тим 
ће мо на ве сти Бен ште то ва за па жа ња ко ја се од но се по себ но на упо тре бу упит ног при ло га po ur-
qu oi. 

ВРСТА КОНСТРУКЦИЈЕ
Народни 

језик
Фамилијарни 

језик
Неговани 

језик
упитни прилог + 

инверзија
où vas-tu? 0 3% 47%

où sont passés mes cigares? 9% 2% 12%
où Jean va-t-il? 0 0 3%

2  Је ди но од сту па ње од овог пра ви ла пре по ру чу је се у огра ни че ном бро ју слу ча је ва, и то уз упит не при ло ге com ment 
(Com ment ça va?) и com bien (Ça co û te com bien?).
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ВРСТА КОНСТРУКЦИЈЕ
Народни 

језик
Фамилијарни 

језик
Неговани 

језик
упитни прилог + est-ce 

que + нормалан ред речи
où est-ce que tu vas?

où est-ce que Jean va?
8% 12% 3%

нормалан ред речи + 
упитни прилог

Tu vas où?
Jean va où?

12% 33% 25%

упитни прилог + 
нормалан ред речи

où tu vas?
où Jean va?

36% 46% 10%

УКУПНО: 65%3 96%4 100%

Табела бр. 2: Статистика учесталости употребе облика директних парцијалних питања 
изведених помоћу упитних прилога: Peter Behnstedt, Viens-tu? Est-ce que tu viens? Tu viens? – 

Formen und Strukturen des Direkten Fragesatzes im Französischen, 1973.

По да ци Бен ште то ве ана ли зе по ка зу ју да је ин вер зи ја до ми нан тан упит ни об лик у не го ва-
ном фран цу ском је зи ку (62%) док је она да ле ко ма ње за сту пље на у фа ми ли јар ном (5%) и на род-
ном (9%) је зи ку где је при мет на те жња ка ус по ста вља њу нор мал ног ре до сле да ре чи. У не го ва ном 
је зи ку, ин вер зи ја се нај че шће ко ри сти уз гла го ле у 3. ли цу јед ни не и мно жи не пре зен та и фу ту ра, 
и то уз јед но сло жне или дво сло жне гла гол ске об ли ке. Док се у не го ва ном је зи ку под јед на ко ко ри-
сти пр о ста и сло же на ин вер зи ја, у фа ми ли јар ном је зи ку сло же на ин вер зи ја се уоп ште не ко ри сти, 
а пр о ста ин вер зи ја се ко ри сти са мо у уста ље ним из ра зи ма (Com ment al lez-vo us?) и ре ла тив но је 
че ста уз упит ни при лог où (où vas-tu?).

Нор ма лан ре до след ре чи у упит ним об ли ци ма нај че шће се по сти же по мо ћу суп стан дард-
них об ли ка у фа ми ли јар ном (où tu vas? + où Jean va? = 46%; Tu vas où? + Jean va où? = 33%) и 
на род ном је зи ку (où tu vas? + où Jean va? = 36%; Tu vas où? + Jean va où? = 12%). Сти ли стич ки 
не у тра лан упит ни об лик је сте онај у ко јем је упо тре бљен упит ни из раз est-ce que бу ду ћи да не ма 
дра стич них раз ли ка у ње го вој за сту пље но сти у сва три је зич ка ни воа (фа ми ли јар ни је зик 12%, 
на род ни је зик 8%, не го ва ни је зик 3%).

Ка да је реч о за сту пље но сти од ре ђе них упит них об ли ка уз по је ди нач не упит не при ло ге, 
Бен штет та ко ђе за кљу чу је, из ме ђу оста лог, да је, у фа ми ли јар ном фран цу ском је зи ку, упит ни 
при лог po ur qu oi нај че шће упо тре бљен та ко да се на ла зи на по чет ку упит не ре че ни це, а сле ди му 
нор ма лан ре до след ре чи (на при мер, Po ur qu oi tu pars?, Po ur qu oi Jean part?), док се упит ни об лик 
у ко ме би се овај упит ни при лог на шао на кра ју упит не ре че ни це (на при мер, Tu pars po ur qu oi?, 
Jean part po ur qu oi?) ни кад не ко ри сти [To geby 1973: 316]. 

3.  РеДОСлеД Речи у ДиРектНиМ ПитАњиМА изВеДеНиМ ПОМОЋу  
     уПитНОГ ПРилОГА POURQUOI у РечНициМА ФРАНцуСкОГ ЈезикА

3.1. Нормативни речник Француске академије

У нор ма тив ном реч ни ку Фран цу ске ака де ми је (1992-2011)5, по ред ор то граф ских и ор то-
еп ских на по ме на, ну де се и мор фо ло шка, лек сич ка и син так сич ка пра ви ла ко ја су ујед на че на у 

3 У табеларном приказу изостављени су супстандардни упитни облици који се само срећу у народном француском 
језику (35%) и веома ретко у фамилијарном француском језику (4%), а које наводи Алберт Валдман у приказу 
Бенштетових резултата: où qu’ tu vas?, où c’est qu’ tu vas?, où que c’est que tu vas?

4 Видети напомену број 3.
5  Реч је о не до вр ше ном де ве том из да њу Dic ti on na i re de l’Académie française чи ја су за са да об ја вље на три то ма: пр ви 

том (од одредницa A до Enzyme) об ја вљен је 1992. го ди не, дру ги том (од одредницa Eoc ène до Map pe mon de) об ја вљен 
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скла ду са узор ним је зич ким ни во ом оли че ним у овом реч ни ку, а ко ји но си на зив le bon usa ge. 
Из ме ђу оста лог, на ве де на пра ви ла од но се се и на ре до след ре чи у ди рект ном пи та њу ко ји се, у 
сва ко днев ном је зи ку, че сто ко си са про пи са ном нор мом, што је на ро чи то при мет но у об ли ци ма 
пар ци јал ног пи та ња из ве де ног по мо ћу упит них при ло га. 

Уз упит ни при лог po ur qu oi на ве де ни су при ме ри ди рект ног пи та ња из ве де ни са мо по мо ћу 
про сте (Po ur qu oi ri ez-vo us?) и сло же не ин вер зи је (Po ur qu oi donc a-t-il donné sa démis sion?). Ни је 
на ве ден при мер упо тре бе упит ног при ло га po ur qu oi уз нор ма лан ре до след ре чи у ди рект ном пи-
та њу бу ду ћи да та ква упо тре ба не спа да у узор ни је зич ки ни во об у хва ћен овим реч ни ком. На и ме, 
уз од ред ни цу in ter ro ga tion, ја сно се на по ми ње да ди рект но пи та ње оба ве зно зах те ва ин вер зи ју 
су бјек та и гла го ла, те да „ово гра ма тич ко пра ви ло не тр пи из у зет ке“ (та ко, на при мер, тре ба оба-
ве зно ре ћи Qu el le he u re est-il?, a ne Qu el le he u re il est?). Уко ли ко је упо тре бљен „ди рект ни упит ни 
из раз“ est-ce que (loc. in ter r. di rec te est-ce que), мо гу ће је очу ва ти нор ма лан ре до след ре чи, али 
при бе га ва ње овој упо тре би у ди рект ном пар ци јал ном пи та њу ве зу је се ис кљу чи во за не фор мал ни 
го вор (la lan gue relâchée). По себ но се на гла ша ва да је „по треб но из бе га ва ти на по ред ну упо тре бу 
упит ног из ра за est-ce que уз упит не при ло ге, упит не за ме ни це или упит не при де ве“, те да та ко, на 
при мер, тре ба ре ћи Qu and par tez-vo us?, а не Qu and est-ce que vo us par tez?

3.2. Дескриптивни речници

За раз ли ку од нор ма тив них реч ни ка, де скрип тив ни реч ни ци би тре ба ло да, по ред опи си ва-
ња стан дард ног је зи ка, пру жа ју увид и у ствар ну је зич ку ва ри ја ци ју по све до че ну ана ли за ма кор-
пу са го вор ног и пи са ног је зи ка. У де скрип тив ним реч ни ци ма фран цу ског је зи ка, пред ста вља ње 
је зич ке ва ри ја ци је у функ ци ји је, пре све га, си ту а ци о ног ра сло ја ва ња је зи ка ко је је не јед на ко де-
фи ни са но, а за сно ва но је на раз ли ко ва њу стил ски не у са гла ше них је зич ких ни воа6. Је зич ка хе те-
ро ге ност од но си се ма хом на лек сич ки фонд, али у из ве сној ме ри об у хва та и син так су фран цу ског 
је зи ка, као што ће се то ви де ти на при ме ру ди рект них пар ци јал них пи та ња из ве де них по мо ћу 
упит ног при ло га po ur qu oi. 

У де скрип тив ном реч ни ку Trésor de la lan gue française (1971-1994)7 уз упит ни при лог pour-
qu oi на ве де ни су при ме ри ди рект ног пи та ња из ве де ни по мо ћу ин вер зи је (Po ur qu oi la fe nê tre 
estelle ouver te?, Po ur qu oi est-el le fermée?, Ro ger Va il land, Drôle de jeu, 1945, p. 94). По себ но је на-
по ме ну то да, у ди рект ним пи та њи ма, упит но зна че ње мо же би ти до дат но ис так ну то по сред ством 
„упит не мор фе ме“ est-ce que (morph. in ter ro ga tif est-ce que) (Po ur qu oi est-ce qu’on t’a ap pelée la 
go u lue? lui de man dai-je, Bla i se Cen drars, Bo ur lin gu er, 1948, p. 202), те је ова ква упо тре ба, бу ду ћи 

је 2000. го ди не, а тре ћи том (од одредницa Ma qu e re au до Qu o tité) об ја вљен је 2011. го ди не. При ку пље на реч нич ка 
гра ђа ре дов но се об ја вљу је у Le Jo ur nal of fi ciel de la Répu bli que française, « Édi tion des Do cu ments ad mi ni stra tifs »: 
http://www.jo ur nal-of fi ciel.go uv.fr/dae.html (25.11.2011.),  а на сај ту Фран цу ске ака де ми је до ступ но је ди ги та ли зо ва но 
из да ње реч ни ка од одредницa A до Qu a dri vi um: http://www.aca de mie-fran ca i se.fr/dic ti on na i re/ (25.11.2011.).

6  Је зич ки ни во мо же би ти: 
 1) „уз ви ше ни“ (so u te nu), „пре фи ње ни“ (so igné), „из на ла же ни“ (rec herché), „раз ра ђе ни“ (éla boré), „до те ри ва ни“ 

(châtié), „не го ва ни“ (cul tivé), „угла ђе ни“ (te nu), „кон тро ли са ни“ (contrôlé);
 2) „стан дард ни“ (stan dard), „стан дар ди зо ва ни“ (stan dar disé), „сва ко днев ни“ (co u rant), „за јед нич ки“ (com mun), „не у-

тра ли зо ва ни“ (ne u tra lisé), „уоби ча је ни“ (usuel);
 3) „фа ми ли јар ни“ (fa mi li er), „не фор мал ни“ (relâché), „спон та ни“ (spon tané), „обич ни“ (or di na i re);
 4) „на род ни“ (po pu la i re, vul ga i re) [Ga det 1996: 24-25].
7  У реч ни ку Trésor de la lan gue française об у хва ће на је лек си ко граф ска гра ђа фран цу ског је зи ка из XIX и XX ве ка 

(1789-1960) ко ја је об ја вље на у 16 то мо ва (у пе ри о ду од 1971. до 1994. го ди не), а плод је са рад ње еки пе CnRS (Cen-
tre na ti o nal de la Rec her che Sci en ti fi que): CRTLF (Cen tre de Rec her che po ur un Trésor de la Lan gue française) ко ји је 
за тим пре ра стао у inaLF (in sti tut na ti o nal de la Lan gue française). За хва љу ју ћи ну ме рич кој об ра ди реч нич ке гра ђе 
ко ју је спро ве ла еки па ATiLF/CnRS-nancy uni ver sité (Analyse et tra i te ment in for ma ti que de la lan gue française), од 
2002. го ди не до ступ но је ди ги та ли зо ва но из да ње реч ни ка, Trésor de la lan gue française in for ma tisé: http://atilf.atilf.fr/ 
(25.11.2011.).
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да омо гу ћа ва одр жа ва ње нор мал ног ре до сле да ре чи, за сту пље на, на ро чи то, у го вор ном је зи ку (la 
lan gue ora le).

У из да њу реч ни ка Le Pe tit La ro us se il lu stré (1998) упит ни при лог po ur qu oi упо тре бљен је 
са мо уз ин вер зи ју (Po ur qu oi par tez-vo us?), али уз од ред ни цу est-ce que сто ји да се овај „упит ни 
при лог“ (adv. in ter. est-ce que) мо же на ћи иза не ког дру гог упит ног при ло га или упит не за ме ни це, 
а та ква упо тре ба ве зу је се у овом реч ни ку за та ко зва ни фа ми ли јар ни фран цу ски је зик (le français 
fa mi li er) док се у са вре ме ни јем из да њу овог реч ни ка8 ова иста упо тре ба ве зу је за сва ко днев ни 
фран цу ски је зик (la lan gue co u ran te).

У реч ни ку Le Pe tit Ro bert (2001), уз упит ни при лог po ur qu oi, та ко ђе су на ве де ни при ме ри 
ди рект ног пи та ња из ве де ни по мо ћу ин вер зи је (Po ur qu oi exi stons-no us?, Po ur qu oi y a-t-il qu el que 
cho se?, Vol ta i re, Dic ti on na i re phi lo sop hi que, 1764). На ве ден је и при мер нор мал ног ре до сле да ре-
чи ка да иза упит ног при ло га po ur qu oi сто ји „упит на фор му ла“ est-ce que (for mu le in ter r. est-ce 
que): Po ur qu oi est-ce que vo us sa lu ez cet te Cam bre mer [...]? (Mar cel Pro ust, À la rec her che du temps 
per du, Du côté de chez Swann, 1913), а у реч ни ку се та ква упо тре ба ве зу је за фа ми ли јар ни фран-
цу ски је зик (le français fa mi li er)9. Раз ли ка у од но су на оста ле реч ни ке по чи ва на то ме што је дат и 
при мер нор мал ног ре до сле да ре чи иза упит ног при ло га po ur qu oi у ди рект ном пи та њу иако ни је 
упо тре бљен по сред нич ки упит ни из раз est-ce que (Po ur qu oi j’en par la is? Po ur écla i rer cet te idée de 
témo ig na ge, Ju les Ro ma ins (1885-1972)). Ме ђу тим, ова ква упо тре ба огра ни ча ва се шту ро са мо на 
слу чај ка да је „упит ни гла гол већ ис ка зан у прет ход ном кон тек сту“.

За јед нич ко свим ана ли зи ра ним де скрип тив ним реч ни ци ма је сте да у пр ви план ста вља ју 
ин вер зи ју и да при ме ре пре у зи ма ју из књи жев ног фран цу ског је зи ка, а уз из ве сне раз ли ке то ле-
ри шу упо тре бу нор мал ног ре до сле да ре чи уз est-ce que (ова ква упо тре ба при пи су је се го вор ном, 
фа ми ли јар ном или сва ко днев ном је зи ку). Мор фо ло шки об лик у ко ји се убра ја est-ce que де фи ни-
са но је, та ко ђе, на раз не на чи не: ди рект ни упит ни из раз10, упит на мор фе ма, упит ни при лог или 
упит на фор му ла.

Сви ана ли зи ра ни де скрип тив ни реч ни ци, из у зев, у ма њој ме ри, реч ни ка Le Pe tit Ro bert 
(2001), у опис упо тре бе ди рект ног пи та ња из ве де ног по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi не убра ја-
ју об лик ко ји је, ка ко то по твр ђу ју ста ти стич ке ана ли зе, упр кос кр ше њу нор ме фран цу ског је зи ка, 
нај че шћи у фран цу ском го вор ном је зи ку, а то је: ини ци јал на по зи ци ја упит ног при ло га po ur qu oi 
+ нор ма лан ре до след ре чи.

4.  РеДОСлеД Речи у ДиРектНиМ ПитАњиМА изВеДеНиМ ПОМОЋу  
     уПитНОГ ПРилОГА POURQUOI у ГРАМАтикАМА ФРАНцуСкОГ  
     кАО СтРАНОГ ЈезикА

4.1. Граматике француског као страног језика објављене на српском језику

У ана ли зи ра ним гра ма ти ка ма фран цу ског је зи ка об ја вље ним на срп ском је зи ку [Хорецки, 
1953; Дра шко вић, 1992; Па пић, 1992], као основ ни мо дел ди рект ног пар ци јал ног пи та ња по ста-
вље ног по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi, да је се упит ни об лик у скла ду са нор мом фран цу ског 

8  У пи та њу је реч ник La ro us se ко ји је до сту пан на ин тер не ту, а об у хва та не ко ли ко нај зна чај ни јих реч ни ка из еди ци је 
ове из да вач ке ку ће: http://www.la ro us se.com/fr/dic ti on na i res/fran ca is-mo no lin gue  (25.11.2011.).

9  У реч ни ку Le Pe tit La ro us se il lu stré (1998) при дев „фа ми ли ја ран“ ве зу је се за „реч, кон струк ци ју или стил ко ји се 
ко ри сте у сва ко днев ном го во ру, али ко ји мо гу би ти до жи вље ни као не при клад ни у од ре ђе ним дру штве ним кон так ти-
ма, као и у тек сто ви ма пи са ним озбиљ ним или уз ви ше ним сти лом“. У реч ни ку Le Pe tit Ro bert (2001) „фа ми ли јар ни 
је зик“ де фи ни ше се као „усме на, па чак и пи са на упо тре ба сва ко днев ног је зи ка (на при мер, у ви ду раз го во ра) ко ја 
ис кљу чу је све ча не при ли ке“. Та ко ђе се на по ми ње „да се ово обе леж је од но си на си ту а ци ју ко му ни ка ци је, а не на 
со ци јал ну при пад ност“, за раз ли ку, на при мер, од обе леж ја „на род ни је зик“. 

10  Бу ду ћи да се est-ce que нај че шће ве зу је за „упит ни из раз“, овом тер ми ну ће би ти да ти пред ност у од но су на оста ле 
на ве де не тер ми не, сем у слу ча ју ка да се на во де по себ ни на зи ви ко је ко ри сте из ве сни ауто ри.
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је зи ка, од но сно об лик из ве ден по мо ћу ин вер зи је. По ред овог об ли ка, Хо рец ки не ну ди ни ка кав 
ал тер на тив ни мо дел, а Дра шко вић по ми ње мо гућ ност очу ва ња нор мал ног ре до сле да ре чи по-
сред ством „из ра за“ или „обр та“ est-ce que, али не да је при мер та кве упо тре бе уз упит ни при лог 
po ur qu oi. 

За раз ли ку од Хо рец ки и Дра шко ви ћа, Па пић, по ред ин вер зи је, на во ди и при мер очу ва ња 
нор мал ног ре до сле да ре чи ка да је иза упит ног при ло га po ur qu oi упо тре бље на „фор му ла“ est-ce 
que (Po ur qu oi est-ce qu’il n’a rien dit?, Po ur qu oi est-ce que Pi er re n’est pas re ve nu?) и ве зу је ова кав 
упит ни об лик за раз го вор ни је зик. Па пић за сни ва сво ју гра ма ти ку на „стан дард ном, оп штем је-
зи ку“, од но сно на „је зич ком мо де лу ко ји је за јед нич ки свим ре ги стри ма, не при па да ју ћи по себ но 
ни јед ном од њих, и ко ји се под јед на ко ко ри сти у го во ру и пи са њу“. По ред овог узор ног мо де ла, 
он опи су је из ве сне „осо бе но сти раз го вор ног је зи ка“, али пре те жно са мо „као оба ве ште ња о да-
на шњим тен ден ци ја ма фран цу ског сва ко днев ног је зи ка, а не као упут ство за прак тич ну при ме-
ну“. Та ко, на при мер, Па пић ис ти че и да се у раз го вор ном је зи ку упит на реч мо же на ћи на кра ју 
упит не ре че ни це, али не да је при мер ова кве упо тре бе уз упит ни при лог po ur qu oi (на во ди са мо 
при ме ре: Tu as vu qui?, C’est po ur qui?, Tu de man des qu oi?, il est où?, Hi er, à mi di, vo us éti ez où?, Ta 
mère est née où?, il par ti ra qu and?, il est com ment?).
При ме ћу је мо да у гра ма ти ка ма фран цу ског је зи ка об ја вље ним на срп ском је зи ку, из у зев де ли-
мич но у Па пи ће вој гра ма ти ци, не ма ме ста је зич кој ва ри ја ци ји. Па пић ти ме што, у из ве сној ме ри, 
по кла ња па жњу „тен ден ци ја ма са вре ме ног фран цу ског је зи ка“ обо га ћу је сво ју гра ма ти ку, али 
ус кра ћу је зна чај је зич ке ва ри ја ци је на ни воу је зич ке про дук ци је ти ме што не ну ди упут ства „за 
прак тич ну при ме ну“. 

При ме ћу је мо, та ко ђе, да ни јед на од на ве де не три гра ма ти ке не убра ја, ме ђу упит не об ли ке 
ди рект ног пи та ња из ве де ног по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi, онај об лик ко ји је по твр ђен као 
нај че шћи у фран цу ском раз го вор ном је зи ку, а то је: упит ни при лог + нор ма лан ре до след ре чи.

4.2. Граматике француског као страног језика објављене на француском језику

Све ов де ода бра не гра ма ти ке фран цу ског је зи ка на ме ње не стран ци ма ко је су об ја ви ли из-
вор ни го вор ни ци [Ma u ger, 1968; Bérard et al., 1989; Cal la mand, 1989; De la to ur et al., 1991] слич не 
су по то ме што ва жно ме сто да ју сти ли стич кој вред но сти упит них ре че ни ца, те нај че шће је зич ку 
ва ри ја ци ју де фи ни шу у функ ци ји си ту а ци о ног ра сло ја ва ња је зи ка. На тај на чин, оне на сто је об у-
хва ти ти две је зич ке ком пе тен ци је: зна ње или ком пе тен ци ју кôда (је зич ког си сте ма), али и зна ње 
или ком пе тен ци ју ко му ни ка ци је (оства ре ња, упо тре бе је зич ког си сте ма). Ме ђу тим, оне се знат но 
раз ли ку ју по то ме ко ли ко је зич ких ни воа, ре ги ста ра или сти ло ва11 об у хва та ју и ка ко их де фи ни шу, 
те у ко је је зич ке ни вое свр ста ва ју по је ди не је зич ке об ли ке, као што ће се то ви де ти на при ме ру 
ди рект них пар ци јал них пи та ња из ве де них по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi. У сва ком слу ча ју, у 

11  Mноги ауто ри ове тер ми не упо тре бља ва ју као си но ни ме, те ће мо их и ми та ко ов де упо тре бља ва ти, да ју ћи пред ност 
тер ми ну „је зич ки ни во“ бу ду ћи да је он нај ра спро стра ње ни ји у фран цу ској при ме ње ној лин гви сти ци. О то ме ко ли-
ко је у упо тре би те шко раз ли ко ва ти ове тер ми не го во ри, из ме ђу оста лих, Фран со а за Га де. Пре ма ње ном ту ма че њу, 
Фран цу зи ко ри сте тер мин „стил“ пре све га за књи жев ни је зик, али не и за го вор ни је зик. Док је тер мин „стил“ на ро-
чи то ра ши рен у аме рич кој лин гви стич кој тра ди ци ји, она тер мин „ре ги стар“ ве зу је, пре све га, за бри тан ску лин гви-
стич ку тра ди ци ју [Ga det, 1996].

 Ро бер Га ли сон об ја шња ва да је раз ли ко ва ње тер ми на „је зич ки ни во“ и „је зич ки ре ги стар“ би ло не стал но у АВГС 
ме то да ма, али да је оно ја сни је уста но вље но у ме то да ма ко је има ју ко му ни ка тив ни при ступ бу ду ћи да се по зи ва ју 
на на чин на ко ји су ови тер ми ни об ја шње ни у со ци о лин гви стич кој те о ри ји Ви ли ја ма Ла бо ва. Пре ма том ту ма че њу, 
„је зич ки ни во“ за ви сио би од дру штве не при пад но сти и кул тур ног ни воа го вор ни ка, а „је зич ки ре ги стар“ ме њао би 
се у за ви сно сти од ин тер ак ци је ме ђу уче сни ци ма у ко му ни ка ци ји (њи хо вих уло га, ста ту са, рас по ло же ња и слич но), 
го вор не си ту а ци је, те ме о ко јој се го во ри, и та ко да ље. Пре ма то ме, „је зич ки ни вои“ од го ва ра ли би дру штве ним 
ва ри ја ци ја ма, а „је зич ки ре ги стри“ од го ва ра ли би сти ли стич ким ва ри ја ци ја ма, те би та ко сва ки го вор ник имао на 
рас по ла га њу ви ше ре ги ста ра, али је дан је зич ки ни во. Ме ђу тим, чак и слу ча ју ова ко уста но вље не раз ли ке ме ђу овим 
тер ми ни ма, про бле ма ти чан би и да ље остао број мо гу ћих је зич ких ре ги ста ра бу ду ћи да ту не по сто ји кон сен зус, те 
по је ди ни ауто ри раз ли ку ју од два до пет раз ли чи тих је зич ких ре ги ста ра [Ga lis son, 1980].
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свим по бро ја ним гра ма ти ка ма из нет је став да је не мо гу ће из ве сти стро го огра ни че не по де ле, те 
је че сто реч о пра ви ли ма ко ја се ме ња ју (les rè gles en évo lu tion) [De la to ur et al., 1991], што је на-
ро чи то при мет но у го вор ном је зи ку док пи са ни је зик, с дру ге стра не, услед свог кон зер ва тив ног 
ка рак те ра, лак ше одо ле ва про ме на ма.

Мо же, у сво јој гра ма ти ци, раз ли ку је че ти ри је зич ка ни воа ко ја де фи ни ше на сле де ћи на чин 
[Ma u ger, 1968]:

1) „фран цу ски пи са ни је зик“ (français écrit) – књи жев ни је зик (за сно ван, пре те жно, на де ли ма 
пи са ца об ја вље ним пре 1940. го ди не) ко ји је чи нио осно ву тра ди ци о нал них гра ма ти ка;

2) „сва ко днев ни фран цу ски пи са ни и го вор ни је зик“ (lan gue co u ran te écri te et parlée) – је зич ки 
ни во на ко ме је за сно ва на Мо же о ва гра ма ти ка, а ко ји, на при мер, од го ва ра оном је зи ку „ко ји 
упо тре бља ва Па ри жа нин про сеч ног кул тур ног ни воа у раз го во ру са са го вор ни ком ко ји му 
ни је при сан, већ са не ким ко му је прет по ста вљен или са ше фом“;

3) „фа ми ли јар ни фран цу ски го вор ни је зик“ (français parlé fa mi li er) – под ра зу ме ва не по сред-
ни ју ко му ни ка ци ју са са го вор ни ком, те је то, на при мер, је зич ки ни во ко ји се ко ри сти у 
раз го во ру „са ме ха ни ча ром ко ји вам по пра вља ауто мо бил или са при ја те љем из де тињ ства“;

4) „на род ни фран цу ски го вор ни је зик“ (français parlé po pu la i re) – од го ва ра је зич ком ни воу ко ји 
обич но ко ри сти рад нич ка кла са у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји.

По ред по бро ја них је зич ких ни воа, Мо же уз гред на во ди и пе ти је зич ки ни во ко ји ни је за-
сту пљен у ње го вој гра ма ти ци, а реч је о „вул гар ном фран цу ском го вор ном је зи ку“ (français parlé 
vul ga i re) ко ји об у хва та псов ке и вул гар не из ра зе. 

На осно ву че ти ри основ на је зич ка ни воа, Мо же на сле де ћи на чин опи су је упо тре бу по је ди-
них об ли ка ди рект них пар ци јал них пи та ња из ве де них по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi:

ЈЕЗИЧКИ НИВО ДИРЕКТНО ПИТАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПОМОЋУ pourquoi
свакодневни француски језик
(писани и говорни)

Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi Pierre fait-il cela?
Pourquoi est-ce que tu fais cela?

фамилијарни француски
говорни језик

Tu fais ça pourquoi?

народни француски
говорни језик

Pourquoi tu fais ça?

Табела бр. 3: Дефинисање употребе облика директних питања изведених помоћу упитног 
прилога POURQUOI у граматици: Gaston Mauger, Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. 

Langue parlée, langue écrite, 1968.

На осно ву та бе ле број 3 за кљу чу је мо да су, за раз ли ку од на чи на на ко ји је то при ка за но 
у де скрип тив ним реч ни ци ма, у овој гра ма ти ци у исту ра ван сме ште ни упит ни об ли ци из ве де ни 
по мо ћу ин вер зи је и они у ко ји ма је иза упит ног при ло га po ur qu oi упо тре бље но est-ce que ко јем 
за тим сле ди нор ма лан ре до след ре чи. Оста ли упит ни об ли ци, у ко ји ма је са чу ван нор ма лан ре-
до след ре чи, свр ста ни су у го вор ни је зик, и то та ко да, ако је упит ни при лог упо тре бљен на кра ју 
упит не ре че ни це, при па да ју фа ми ли јар ном је зи ку, а ако је упит ни при лог упо тре бљен на по чет ку 
упит не ре че ни це, при па да ју на род ном је зи ку. У оба ова по след ња слу ча ја до ла зи до до дат них 
мо ди фи ка ци ја спе ци фич них за го вор ни је зик (по ка зна за ме ни ца ce la упо тре бље на је у свом скра-
ће ном об ли ку: ça).

У сле де ћој ана ли зи ра ној гра ма ти ци чи ји су ауто ри Де ла тур и са рад ни ци, раз ли ку ју се три 
је зич ка ни воа [De la to ur et al., 1991] ко ји ни су по бли же об ја шње ни:
1) „не го ва ни је зик“ (lan gue so u te nue);
2) „сва ко днев ни је зик“ (lan gue co u ran te);
3) „фа ми ли јар ни је зик“ (lan gue fa mi liè re).
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При ме ри ди рект них пар ци јал них пи та ња ни су при ка за ни уз сва ки упит ни при лог по на о-
соб, већ су да ти за све упит не при ло ге за јед но, као што је то при ка за но у та бе ли број 4:

ЈЕЗИЧКИ НИВО ДИРЕКТНО ПИТАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПОМОЋУ
où, quand, combien, pourquoi, comment

неговани језик où allez-vous?
Quand Frédéric viendra-t-il?

свакодневни језик où est-ce que vous allez?
Quand viendra Frédéric?

Quand est-ce que Frédéric viendra?
фамилијарни језик Vous allez où?

Frédéric viendra quand?

Табела бр. 4: Дефинисање употребе облика директних питања изведених помоћу свих упитних 
прилога у граматици: Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, A. Mattlé-Yeganeh, B. Teyssier, 

Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, 1991.

На осно ву при ка за не та бе ле, за кљу чу је мо да је ин вер зи ја за сту пље на и у не го ва ном и у 
сва ко днев ном је зи ку, с тим што се у не го ва ни је зик убра ја сло же на ин вер зи ја (Qu and Frédéric 
vi en dra-t-il?) и про ста ин вер зи ја ако је су бје кат лич на за ме ни ца (où al lez-vo us?), а у сва ко днев ни 
је зик се убра ја про ста ин вер зи ја ако је су бје кат име ни ца (Qu and vi en dra Frédéric?). По себ но је 
на по ме ну то да, уз упит ни при лог po ur qu oi, про ста ин вер зи ја ни је из во ди ва ако је су бје кат име ни-
ца, те је та ко, уме сто тог об ли ка, мо гу ће упо тре би ти сло же ну ин вер зи ју, што од го ва ра не го ва ном 
је зи ку (Po ur qu oi le bébé ple u re-t-il?), или нор ма лан ре до след ре чи ако упит ном при ло гу po ur qu oi 
сле ди est-ce que, што од го ва ра сва ко днев ном је зи ку (Po ur qu oi est-ce que le bébé ple u re?). У фа ми-
ли јар ни је зик убра ја се об лик ди рект ног пар ци јал ног пи та ња у ко ме је очу ван нор ма лан ре до след 
ре чи уз упо тре бљен упит ни при лог на кра ју ре че ни це, а из о ста вљен је онај упит ни об лик ко ји 
Мо же свр ста ва у на род ни фран цу ски го вор ни је зик, а то је об лик у ко ме је очу ван нор ма лан ре до-
след ре чи уз упо тре бљен упит ни при лог на по чет ку упит не ре че ни це.

Ка ла ма но ва у сво јој гра ма ти ци раз ли ку је два је зич ка ни воа (ко ја она на зи ва сти ло ви ма) 
[De la to ur et al., 1991] ко ји, та ко ђе, ни су по бли же об ја шње ни:
1) „сва ко днев ни стил“ (style co u rant);
2) „не го ва ни стил“ (style so u te nu).

Oблици ди рект них пар ци јал них пи та ња из ве де них по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi об ја-
шње ни су на сле де ћи на чин:

ЈЕЗИЧКИ НИВО (СТИЛ) ДИРЕКТНО ПИТАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПОМОЋУ pourquoi
свакодневни стил Vous faites ça pourquoi?

Pourquoi (est-ce que) vous faites ça?
неговани стил Pourquoi faites-vous ça?

Pourquoi Béatrice a-t-elle été renvoyée?

Табела бр. 5: Дефинисање употребе облика директних питања изведених помоћу упитног 
прилога POURQUOI у граматици: Monique Callamand, Grammaire vivante du français, 1989.

У овој гра ма ти ци, при ступ об ја шње њу об ли ка ди рект них пар ци јал них пи та ња уз упит ни 
при лог po ur qu oi знат но се раз ли ку је у од но су на прет ход не гра ма ти ке. По ред чи ње ни це да Ка ла-
ма но ва раз ли ку је са мо два сти ла, чи ни нам се зна чај ним и ре до след ко јим их она из ла же: сва ко-
днев ни стил ни је дат, као што је то че сто слу чај, на дну ле стви це, већ је ис так нут у пр ви план, а 
сле ди му не го ва ни стил. 
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Као што је би ло за оче ки ва ти, упит ни об ли ци из ве де ни по мо ћу ин вер зи је увр ште ни су у 
не го ва ни стил, али из не на ђу ју ћа је чи ње ни ца да су сви оста ли об ли ци под јед на ко под ве де ни под 
сва ко днев ни стил. На и ме, ту су за сту пље ни сви упит ни об ли ци у ко ји ма је очу ван нор ма лан ре-
до след ре чи, са или без по сред нич ки упо тре бље ног упит ног из ра за est-ce que иза упит ног при ло-
га po ur qu oi. У при ме ру: Po ur qu oi (est-ce que) vo us fa i tes ça?, чи ње ни ца да је упит ни из раз est-ce 
que ста вљен у за гра ду ве о ма је зна чај на кад се има у ви ду ста тус ко ји има пи та ње ти па: Po ur qu oi 
vo us fa i tes ça? у нор ма тив ним и де скрип тив ним реч ни ци ма фран цу ског је зи ка. На и ме, је зич ки 
пу ри сти стро го осу ђу ју овај об лик упр кос ста ти стич ким ана ли за ма кор пу са фран цу ског го вор ног 
је зи ка ко је по ка зу ју да је он ве о ма ра ши рен у сва ко днев ној усме ној ко му ни ка ци ји ме ђу из вор ним 
го вор ни ци ма. Бу ду ћи да се овај об лик ди рект но ко си са нор мом фран цу ског је зи ка за сно ва ном на 
књи жев ном је зи ку, он је че сто из о ста вљен у гра ма ти ка ма фран цу ског је зи ка на ме ње ним стран ци-
ма [Хорецки, 1953; Дра шко вић, 1992; Па пић, 1992; De la to ur et al., 1991] или је ока рак те ри сан као 
део на род ног је зи ка [Ma u ger, 1968] ко јим го во ри рад нич ка кла са, под чи ме се че сто под ра зу ме ва 
слој љу ди са ни жим сте пе ном обра зо ва ња.

У Бе ра ро вој и Ла ве но вој гра ма ти ци, сре ће мо три је зич ка ни воа (ре ги стра):
1) „стан дард ни ре ги стар“ (re gi stre stan dard);
2) „фа ми ли јар ни ре ги стар“ (re gi stre fa mi li er);
  а) „ма ло ма ње из ра жен фа ми ли ја ран ре ги стар“ (re gi stre un peu mo ins fa mi li er);
  б) „ма ло ви ше из ра жен фа ми ли ја ран ре ги стар“ (re gi stre un peu plus fa mi li er);
3) „не го ва ни ре ги стар“ (re gi stre so u te nu).

По мо ћу на ве де них је зич ких ре ги ста ра, об ли ци ди рект них пи та ња уз упит ни при лог po ur-
qu oi об ја шње ни су на на чин ка ко је то при ка за но у та бе ли број 6:

ЈЕЗИЧКИ НИВО (РЕГИСТАР) ДИРЕКТНО ПИТАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПОМОЋУ pourquoi
стандардни регистар Pourquoi est-ce qu’il part?
фамилијарни регистар: 
а) мало мање изражен
б) мало више изражен

a) ___________________
б) Pourquoi il part?

неговани регистар Pourquoi part-il?

Табела бр. 6: Дефинисање употребе облика директних питања изведених помоћу упитног 
прилога POURQUOI у граматици: Évelyne Bérard, Christian Lavenne, Modes d’emploi. Grammaire 

utile du français, 1989.

У та бе ли број 6 при ме ћу је мо да су у опи су упо тре бе об ли ка ди рект них пи та ња из ве де них по-
мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi за сту пље на три је зич ка ре ги стра чи ји је ре до след, та ко ђе, ве о ма зна-
ча јан. Не го ва ни ре ги стар ко јег, као што је то уоби ча је но, од ли ку је упо тре ба ин вер зи је, на ла зи се на 
кра ју ле стви це. Ме ђу тим, за раз ли ку од оста лих ана ли зи ра них гра ма ти ка, у та бе лар ном пре гле ду да та 
је са мо про ста ин вер зи ја (Po ur qu oi part-il?), а из о ста вље на је сло же на ин вер зи ја ко ја се, ка ко то по ка-
зу ју ста ти стич ке ана ли зе ко ру пу са фран цу ског го вор ног је зи ка, ве о ма рет ко сре ће у го во ру. Због сво је 
ком плек сно сти, при мер сло же не ин вер зи је за себ но је дат уз по је ди не упит не при ло ге ме ђу ко је не 
спа да упит ни при лог po ur qu oi (Com ment vos pa rents vont-ils?), те је овом упит ном об ли ку дат мар ги на-
ли зо ван зна чај у од но су на оста ле упит не об ли ке. Ме ђу тим, зна чај на је чи ње ни ца да је, уз оп шту на-
по ме ну да се ин вер зи ја сре ће пр вен стве но у пи са ном је зи ку и у не го ва ној фор ми усме ног из ра жа ва ња, 
по себ но на гла ше но да су из ве сни крат ки об ли ци про сте ин вер зи је ре ла тив но че сти у го во ру и да при 
том они не но се ну жно од ли ке не го ва ног го во ра (où vas-tu?, Com ment al lez-vo us?, Que fa i tes-vo us?).

У пр ви план ис так нут је стан дард ни ре ги стар у ко ји је увр штен об лик у ко ме је иза упит ног 
при ло га po ur qu oi упо тре бљен из раз est-ce que че му, за тим, сле ди нор ма лан ре до след ре чи. Под-
се ћа мо да је тај упит ни об лик, ко ји је ов де де фи ни сан као стан дар дан, од но сно не у тра лан, у де-
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скрип тив ним реч ни ци ма ма хом ока рак те ри сан као од ли ка фа ми ли јар ног је зи ка, а у нор ма тив ном 
реч ни ку Фран цу ске ака де ми је се чак уоп ште не пре по ру чу је ње го ва упо тре ба. 

Фа ми ли ја ран ре ги стар уно си из ве сну но ви ну бу ду ћи да он мо же би ти ма ње или ви ше из ра-
жен у за ви сно сти од по ло жа ја упит ног при ло га у ди рект ним пи та њи ма где је за сту пљен нор ма лан 
ре до след ре чи. Уко ли ко се упит ни при лог на ђе на кра ју упит не ре че ни це (на при мер, il va où?, il 
part qu and?, il fa it com ment?), та кав упит ни об лик је ма ње фа ми ли ја ран од упит ног об ли ка у ко ме 
упит ни при лог сто ји на по чет ку упит не ре че ни це (на при мер, où il va?, Com ment il fa it?, Po ur qu oi 
il part?). Ва жно је при ме ти ти да је у та бе ли број 6 упра жње но ме сто ко је би од го ва ра ло ма ње из-
ра же ном фа ми ли јар ном ре ги стру упит ног об ли ка из ве де ног по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi (il 
part po ur qu oi?). Ову чи ње ни цу мо гу ће је об ја сни ти ста ти стич ким ана ли за ма кор пу са фран цу ског 
го вор ног је зи ка ко је по ка зу ју да се тај упит ни об лик за не мар љи во рет ко сре ће у го во ру у од но су 
на об лик: Po ur qu oi il part?

Пред но сти де фи ни са ња упо тре бе упит них об ли ка при ка за них у та бе ли број 6 по чи ва ју на 
чи ње ни ци да се она ма ње осла ња ју на кон зер ва тив на ре фе рент на из да ња, као што су нор ма тив ни 
и де скрип тив ни реч ни ци, ко ли ко на ре ле вант не са вре ме не ана ли зе кор пу са фран цу ског го вор ног 
и пи са ног је зи ка. 

5.  зАкЉучАк

Пра вил на упо тре ба упит них об ли ка у фран цу ском је зи ку под ра зу ме ва две је зич ке ком-
пе тен ци је: зна ње, ком пе тен ци ју кôда (је зич ког си сте ма) и зна ње, ком пе тен ци ју ко му ни ка ци је 
(оства ре ња, упо тре бе је зич ког си сте ма). У на ста ви фран цу ског као стра ног је зи ка, услед за не ма-
ри ва ња зна ча ја је зич ке ва ри ја ци је, из бе га ва ња ту ма че ња упо тре бе раз ли чи тих об ли ка у са вре ме-
ном фран цу ском је зи ку и њи хо ве при ме ре не при ме не у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма, че сто 
је про бле ма тич но овла да ва ње гра ма тич ким и праг ма тич ким пра ви ли ма упо тре бе упит них об ли-
ка. Из тог раз ло га, у пе да го шкој прак си, не рет ко се сре ће пи та ње ко јим је на сло вљен је дан чла нак 
об ја вљен у ча со пи су по све ће ном уче њу фран цу ског као стра ног је зи ка, а ко је гла си: Po ur qu oi les 
Français ne par lent-ils pas com me je l’ai ap pris?12 [We ber, 2006]. Од го вор на ово пи та ње је сло же но, 
али га пр вен стве но тре ба по тра жи ти у  (не)за сту пље но сти је зич ке ва ри ја ци је у пе да го шком ма те-
ри ја лу и ње ној (не)аде кват ној при ме ни у на ста ви фран цу ског као стра ног је зи ка. 

У овом ра ду из не ти су раз ли чи ти при сту пи ту ма че њу упо тре бе об ли ка ди рект них пи та ња 
из ве де них по мо ћу упит ног при ло га po ur qu oi, а нај по де сни ји ма нам се чи не они ко ји се нај ви ше 
по ду да ра ју са на ве де ним ре ле ват ним ана ли за ма кор пу са фран цу ског го вор ног је зи ка те ко ји, уз 
стан дард но је зич ке об ли ке, аде кват но из но се и њи хо ве суп стан дард не ва ри јан те.
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Nataša Radusin Bardić

VALEUR STYLISTIQUE DES FORMES INTERROGATIVES EN FRANçAIS:
L’ORDRE DES MOTS AVEC L’ADVERBE INTERROGATIF POURQUOI

Résumé

Les locuteurs de la langue française ont à leur disposition plusieurs formes interrogatives pour poser une question 
directe. Ainsi existe-t-il au moins quatre différentes manières de formuler une question partielle avec l’adverbe inter-
rogatif pourquoi: 1) position initiale de l’adverbe + inversion (Pourquoi part-il?, Pourquoi ton père part-il?); 2) 
position initiale de l’adverbe + est-ce que + ordre canonique des mots (sujet + verbe + objet) (Pourquoi est-ce qu’il 
part?); 3) position initiale de l’adverbe + ordre canonique des mots (Pourquoi il part?); 4) ordre canonique des mots + 
position initiale de l’adverbe (il part pourquoi?). Étant conditionnées par la situation d’énonciation, toutes les formes 
interrogatives possèdent une certaine valeur stylistique, souvent définie en fonction des niveaux de langue. Vu le 
fait que les grammairiens de FLE ne s’accordent généralement ni sur le nombre des niveaux de langue ni sur le rôle 
attribué aux formes non standard, il est très difficile d’enseigner les phrases interrogatives en cours de FLE. Parmi 
plusieurs possibilités pour aborder ce problème, la plus pertinente nous semble celle qui prend en compte la variation 
de langue et les résultats de recherches faites sur les corpus représentatifs du français parlé. 
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DuBraVka VaLić neDeLJkoVić

KRITIČKA ANALIZA DISKURSA RIJALITI ŠOU PROGRAMA:  
STUDIJA SLUČAJA FARMA 3 PROGRAMA NA TELEVIZIJI PINK

Ri ja li ti šou pro gra mi su u su šti ni  či nje nič ni te le vi zij ski pro gra mi (fac tual TV) jer bi tre ba lo da pred sta vlja ju in-
for ma tiv no-do ku men tar ne sa dr ža je ko ji se re a li zu ju po mo de lu te le vi zij sko vre me je jed na ko vre me nu di je ge ze, 
što je pot pu no obr nu to u od no su na sva pra vi la do bre ki ne ma to gra fi je. Ovaj no vi ža nr na zvan je adver ta in ment što 
zna či spoj ogla ša va nja i za ba ve.
Audi to ri jum na osno vu se lek to va nih i mon ti ra nih ise ča ka iz ži vo ta uče sni ka ri ja li ti ja  oda bi ra ju one ko je će iz ba ci ti 
iz pro gra ma i na gra đu ju gla so vi ma fa vo ri te ko ji će  po be di ti i ta ko osvo ji ti, iz u zet no vi so ku svo tu nov ca. 
Uče sni ci ri a li ti ja svo je po na ša nje mo de li ra ju pre ma oče ki va nji ma pret po sta vlje nog ti pič nog gle da o ca. 
Cilj pro duk ci je je obez be di ti po pu li stič ku za ba vu vi so ke gle da no sti što je Far ma 3 TV Pink i do sti gla po zi ci o ni ra-
ju ći se u pr vih 10 naj gle da ni jih te le vi zij skih emi si ja svih  emi te ra u Sr bi ji 2010.
Kri tič kom ana li zom dis kur sa ri ja li ti šo ua Far ma 3 u ovom ra du se uka zu je na po zi ci je mo ći me dij skih eli ta ko je 
kon tek stu a li zu ju ori gi nal ni, li cen cni, for mat ri ja li ti pro gra ma. Is tra ži va nje  je ra đe no na uzor ku od  40 sa ti sni mlje-
nog ma te ri ja la dec mbar 2010. 
Re zul ta ti ana li ze su po tvr di li hi po te zu i po ka za li da je Pro duk ci ja Far me 3 uti ca la di rekt no na de ša va nje u ri ja li ti ju 
na dva osnov na ni voa: 1) ni vo sa dr ža ja i 2) ni vo for me.  

Ključ ne re či: ri ja li ti pro gram,  uti caj, ma ni pu la ci ja, Pro duk ci ja, kič, audi to ri jum

1.  UVOD

1.1. Definisanje osnovnih  pojmova

Ri ja li ti pro gram, ili fak ćual TV (fac tual TV) bi smo de fi ni sa li kao či nje nič ni te le vi zij ski pro gram, 
što pod ra zu me va da je je dan mi nut do ga đa ja, jed na ko mi nu tu emi to va nog pro gra ma. Dru gim re či ma to 
je di rekt ni pre nos pse u do do ga đa ja ko ji je me dij ska Pro duk ci ja kre i ra la za uče sni ke ko ji se tak mi če za 
nov ča nu na gra du i u to ak tiv no uklju či la i audi to ri jum.

Mno gi auto ri su de fi ni sa li ovaj kon tro verz ni for mat i to sa raz li či tih stanovišta. Ono što bi se 
moglo izdvojiti kao zajednički imenitelj jeste da je reč o: kreiranoj realnosti pod nadzorom kamera 24 
sata; da su učesnici najčešće obični ljudi postavljeni u slo že nu, is kre i ra nu si tu a ci ju; da pu bli ka mo že da 
uti če na nji ho ve sud bi ne; i da se sve to di rekt no i bez cen zu re pre no si na te le vi zi ji.

Na vo di mo sa mo ne ko li ko de fi ni ci ja.
“Ri ja li ti pro gram je „uhva ti sve”  ka te go ri ja (…) Sme šten je ne gde iz me đu in for ma ci je i za ba ve, 

do ku men tar ca i dra me. To je sve o bu hvat na te le vi zij ska for ma ko ja uklju ču je ši rok spek tar za bav nih pro-
gra ma o stvar nim lju di ma” (Hol mes, De bo rah 2004 : 2).

Ri ja li ti pro gram „od u zi ma lič nu slo bo du tak mi ča ra u za me nu za dru štve nu i eko nom sku na gra du 
sla ve i bo gat stva”  (Hill 2005 : 117).

Ri ja li ti pro gram ko ri sti stra te gi ju „ci ne ma ve ri te“ teh ni ka, vi deo nad zo ra, pro iz vod nje ni skog 
kva li te ta u pri rod nom okru že nju. Ne mi lo srd no je op sed nut in ti mom i fo ku si ran na obič ne lju de u neo-
bič nim si tu a ci ja ma (Encyclo pe dia of te le vi sion 2004 : 1900).

Pro ces pro duk ci je ri ja li ti pro gra ma pod ra zu me va ma ni pu la ci ju i kre i ra nje do ga đa ja is ce ni ra nih za 
uče sni ke ko ji se me đu sob no tak mi če za vi so ku na gra du (O’Don nell 2007 : 128).

Ri ja li ti pro gram je  do ku me ta rac uži vo u ko jem uče stvu ju obič ni lju di (če šće ne go glum ci). Pri ča/
za plet na osno vu ko je se od i gra va nji ho va in ter ak ci ja je osmi šlje na, ali je oni ne zna ju una pred. To je 
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is kre i ra na re al nost od pro duk cij skog ti ma i vi so ko je ma ni pu la tiv na od po čet ka do kra ja (Wat son and 
Hill 2003 : 245).

„Ža nr ta kve te le vi zi je stvar no sti na stao je kom bi ni ra njem do ku men tar nog žan ra kuć nog vi dea sa 
žan rom na tje ca telj skog sho wa, a uklju ču je i is po vjed nu vr stu talk-sho wa ko ji te ži šte sta vlja na emo ci o-
nal no raz ot kri va nje in ti me obič nih lju di (...) Mno gi kri ti ča ri ža nr sma tra ju naj ni žim ob li kom me dij ske 
eks plo a ta ci je“ (Lek si kon ra di ja i te le vi zi je 2006: 367).

Ri ja li ti pro gram ima u mno go če mu slič no sti sa film skom po ru kom de le ve ći nu ko do va ko ji od li-
ku ju ka ko ri ja li ti ta ko i film. Naj pre su tu ko do vi ki ne ma to graf skog je zi ka i film skog je zi ka, po tom pri ču 
ko ja pod ra zu me va una pred is kre i ran sce na rio, ak te re ko ji će po tom sce na ri ju da se po na ša ju, teh nič ko 
teh no lo ški pro ces ko ji će omo gu ći ti da to bu de jav no di stri bu i ra no audi to ri ju mu. Ono što ri ja li ti iz dva ja 
je od nos film skog i di je ge tič kog (pri ča) vre me na ko ji bi tre ba lo da se po du da ra ju, za tim ne pro fe si o nal ne 
ak te re (ve o ma ret ko je reč o glum ci ma ko ji ima ju  „ulo gu“, ako i oni uče stvu ju on da glu me sa mi se be), 
pu bli ka se me ša u sce na rij, ak ce nat je na na gra di i po pu lar no sti, pra vi la no vi nar ske eti ke su za ne ma re na, 
kao i dru gi pro fe si o nal ni ko dek si (na pri mer ko deks o za šti ti de ce). 

Ki ne ma to graf ski je zik  je skup ko do va ko ji su ve za ni sa mo i is klju či vo za film/TV kao me dij 
(iko nič ko-vi zu el ni i  fo to graf ski ko do vi, kod po sta vlja nja sli ke u se kven cu, po kret sli ke i po kret u sli ci). 

Film ski je zik je sin kre ti zam ki ne ma to graf skih ko do va i pot ko do va i kul tur nih si ste ma, ide ja, sta-
vo va po li tič kih i dru gih uve re nja auto ra. Sve ono is pred če ga sto ji ka me ra da bi to sni mi la i sve ono što 
je za be le ži la. 

Sva ki film/TV je na ra ci ja i pred sta vlja skup ko do va ka ko onih spe ci fič no ki ne ma to graf skih ta ko i 
ne kih dru gih. Ko ji  i ka kvi su ti dru gi? Pre sve ga oni ni su kinematografski, već pripadaju jednom skupu 
figura i kulturnih sistema.   Pripadaju svetu koji u sebi nosi sve što i pojam profilmsko E. Surioa (1970 : 
51)  sve ono ispred čega stoji kamera da bi to snimila kao i sve ono što je zabeležila. Zajednički imenitelj 
im je: nisu oblikovani kinematografskim medijumom. Osim toga to su i ideje i stavovi politič ka i dru ga 
uve re nja, sve ono što se sa dr ži u poj mu film sko. Da kle  ti eks tra ki ne ma to graf ski ko do vi, me đu ko ji ma ne 
tre ba za bo ra vi ti da su i kod pri rod nog je zi ka, iko no graf ski ko do vi, este tič ki idi o lek ti  (U. Eko : 1973), 
prok se mi ka, mi mi ka, po kret i dru gi ko do vi svoj stve ni od re đe nom dru štve nom mi ljeu, či ne film/TV iz-
ra zi to slo že nom po ru kom. 

Isto vre me no ako se audi to ri ju mu ta po ru ka pred sta vi kao do ku men tar ni film u ži vo on je pri hva ta 
ne kri tič ki usva ja ju ći  vi đe no bez ot po ra i raz u me va nja da je ri ja li ti šou kre i ra na, a ne spon ta na in ter ak-
ci ja uče sni ka. Ta ko đe pu bli ka ne kri tič ki pri hva ta sa dr žaj bez raz u me va nja da je emi to va ni sa dr žaj mon-
ti ran bi lo da to ra di re di telj di rekt no na te re nu, uklju či va njem od re đe nih ka me ra u di rek tan pre nos, a 
is klju či va njem iz nje ga ne kih dru gih1, ili je sni mlje ni ma te ri jal na knad no mon ti ran i kao „pre gled da na”, 
ili „pre gled naj a trak tiv ni jih sce na” pu štan od lo že no te le vi zij skom audi to ri ju mu. 

Mon ta žu je Be la Ba laž (1978) oka rak te ri sao kao  autor ski čin. „Ukla pa ju ći ka dro ve na stva ra lač ki 
na čin autor da je ri tam fil mu i omo gu ću je tok aso ci ja ci ja. Aso ci ra njem se pre va zi la zi ko pi ra na stvar nost 
is ka za na  po kret nim sli ka ma. Na osno vu aso ci ja ci ja  autor kre i ra jed nu no vu vred no snu i estet sku  po ru-
ku. Ta kva po ru ka spo sob na je da iza zo ve ko no ta ci je, a ne sa mo  da de no ti ra”. 

U za vi sno sti od to ga ko li ko autor že li da tran spo nu je re al no u sim bo lič ki spek takl za vi si da li će 
mon ta ža bi ti teh nič ka, aso ci ja tiv na ili dra ma tur ška (Ba laž 1978). Mon ta ža, kao mo guć nost auto ra da na 
jed noj vi šoj in stan ci sin tag mat ski i pa ra dig mat ski stva ra jed no sa svim no vo de lo ko je po sta je za seb na 
eg zi sten ci ja i ko no ti ra jed na sa svim no va zna če nja, svr sta va se u po ja vu svoj stve nu sa mo fil mu i te le-
vi zi ji.

Pro duk ci ja se u ri ja li ti pro gra mi ma na raz li či te na či ne upli će u do ku men ta rac uži vo, to jest či nje-
nič ni pro gram. Uti če u ri ja li ti ju na dva osnov na ni voa: 1) ni vo sa dr ža ja i 2) ni vo for me.  

1) ni vo sa dr ža ja uklju ču je iz bor te me, te ri to ri je na ko joj se od vi ja ri ja li ti ko ja  kon tek stu al no uti če na 
oda bir uče sni ka i do de lji va nje za da ta ka. Za tim na čin  uklju či va nja audi to ri ju ma (sms po ru ke, gla sa nje,  
in ter net fo ru mi,  pred sta vlja nje u  štam pa nim me di ji ma do ga đa nja u ri ja li ti ju i otva ra nje mo guć no sti da 

1  Obič no je te ri to ri ja na ko joj se od vi ja ri ja li ti po kri ve na 24 sa ta sa vi še od 20 ka me ra.
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ko ri sni ci ko men ta ri šu sa dr žaj i uče sni ke), tip na gra de, od nos me di ja (TV ku će) sa uče sni ci ma (emi si je u 
ko ji ma uče stvu ju iz ba če ni uče sni ci ri ja li ti ja i nji ho ve po ro di ce, pri ja te lji…..). U ra du će mo se fo ku si ra ti 
pre te žno na ni vo sa dr ža ja.
2) Ni vo for me vre me ko je Pro duk ci ja alo ci ra ka sva kom od ak te ra (di rekt no ob ra ća nje u ka me ru, 
sa mo vi zu el na pri sut nost u ri ja li ti pro sto ru, mi nu ta ža), ele men ti gra ma ti ke film skog je zi ka ko ri šće ni za 
sva kog ak te ra po je di nač no (plan: krup ni, sred nji, op šti/to tal; ugao; per spek ti va: pti či ja, ža blja; pa ra lel-
na mon ta ža itsl), oda bi rom  ka me ra ko je se uklju ču ju u di rek tan pre nos, oda bi rom sce na i ka dro va ko je 
ula ze u post pro duk ci ju (mon ti ra nje sni mlje nog ma te ri ja la za od lo že no emi to va nje).

2.  CILJ I HI PO TE ZE

Cilj ovo ga ra da je da ko ri ste ći me tod kri tič ke ana li ze me dij skog dis kur sa de kon stru i še mo de le uti ca ja 
pr o duk ci je na ri ja li ti Far ma 3 ta ko da se  kre i ra is tra ži vač ki re le van tan od go vor na po sta vlje no pi ta nje u  
na slo vu ra da Ko li ko je ri ja li ti šou za i sta ri ja li ti?

Osnov na hi po te za je da je ri ja li ti Far ma 3 sa mo de li mič no do ku men ta rac u ži vo, to jest či nje-
nič na te le vi zi ja, od no sno da se di rekt ni uti caj pr o duk ci je od vi ja i na ni vou sa dr ža ja i na ni vou for me.

3.  KOR PUS I ME TOD

Sni ma ni su i ana li zi ra ni  emi to va ni sa dr ža ji ri ja li ti ja  Far ma 3 to kom ce log da na od 28. no vem bar 
do 5. de cem bra 2010. to jest od 76. do 83. da na emi to va nja. Ukup no pro seč no šest usta lje nih ter mi na 
dnev no u raz li či tim tra ja nji ma, (naj kra ći 15 mi nu ta, naj du ži 180 mi nu ta) ko je je audi to ri ju mu u po sma-
tra nom pe ri o du po nu di la te le vi zi ja Pink. Deo su di rekt ni pre no si do ga đa ja u ri ja li ti ju  Far ma 3, a deo je 
mon ta ža pre gle da ce log ili de la da na.  Uzo rak ukup no či ni oko 40 sa ti sni mlje nog ma te ri ja la. 

Uzo rak je ko di ran po za to po seb no na pra vlje nom pro to ko lu (sa dr ži 28 ka te go ri ja) za kvan ti-
ta tiv no-kva li ta tiv nu ana li zu sa dr ža ja, kao osnov ni in stru ment za kri tič ku ana li zu me dij skog dis kur sa, 
osnov nog me to da is tra ži va nja. 

Osnov ni me tod je  kri tič ka ana li za  me dij skog dis kur sa (CDS) za ko ju Teun van Dijk (Teun van 
Dijk) is ti če da uklju ču je „pro u ča va nje od no sa me đu dis kur si ma mo ći, do mi na ci je, so ci jal ne ne jed na-
ko sti i po zi ci je ana li ti ča ra dis kur sa u ta kvim dru štve nim od no si ma“ (Van Dijk, 2001 : 300). Ana li ti ča ri 
dis kur sa uklju ču ju kon tek stu al ne in for ma ci je u tu ma če nje re zul ta ta do bi je nih teh ni kom kvan ti ta tiv no-
kva li ta tiv ne ana li ze sa dr ža ja in ter pre ti ra ju ći ih sa kri tič kog sta no vi šta.

Je di ni ca ana li ze je bi la sa mo stal ni od se čak ko ji je pred sta vljao za o kru žen vre men ski pe riod u 
okvi ru uzor ko va nog audio-vi zu el nog ma te ri ja la i pod ra zu me va je din stvo me sta, ak te ra i rad nje.

a.   For mat Far ma – kon tekst žan ra
For mat Far ma u Sr bi ji se emi to va la u tri ci klu sa od je se ni 2008. do zi me 2010. go di ne.  Sva ki 

se ri jal Far me je tra jao oko 90 da na, a Far ma 3 naj du že ukup no 109 da na. U okvi ru ovog tre ćeg ci klu sa 
ukup no je emi to va no 870 sa ti pro gra ma (sva ki dan po oko osam sa ti). Bar je dan deo ri ja li ti ja Far ma 3 
vi de lo je u Sr bi ji ukup no 6.492.249 gle da la ca2. 

Far ma je li cen cni for mat Šved ske pro duk cij ske ku će Strajks (Strix) ko ji se pri ka zu je od po čet ka 
dva de set pr vog ve ka u če tr de se tak ze ma lja u sve tu  me đu ko ji ma su i ze mlje na šeg okru že nja3.  Pro duk-
ci ja je u sva koj ze mlji  u od no su na kul tur ni kon tekst  me nja la sa dr žaj u okvi ru za da tog for ma ta.

Ide ja je da se de se tak oso ba izo lu je na ima nje ti pa far me i ta mo se ba vi uobi ča je nim po slo vi ma 
ko ji ma se ba ve  se lja ci uz do dat ne za dat ke ko je im do de lju je Pro duk ci ja per so ni fi ko va na u za dru zi. Sva-

2  Do stup no na                                 http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:313613-Katrina-Zivkovic-Marjan-jer zasluzio-da-pobedi   po-
sećeno 29.01 .20 11.
3  U  sv etu npr: Velika Br it an ij a, Nemačka, Holandija, Turska, Arapske zemlje itd; u zemljama okruženja  npr: Mađarska, 
Hrvatska i Bosna i Hercegovina                 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Farm_%28tv_series%29     posećen o 7.10 .2 011.

http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:313613-Katrina-Zivkovic-Marjan-jer zasluzio-da-pobedi
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Farm_%28tv_series%29
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ke sed mi ce se bi ra Ga zda, u pi smu ga pro gla ša va iz ba če ni far mer, ko ji za tim od re đu je ko će bi ti u ulo zi 
slu ge (dve oso be).  Za da tak slu ge je iz me đu osta log da sre dom ide na jav nu pi ja cu i na ba vlja hra nu za 
uče sni ke ri ja li ti ja. Far mu na pu šta onaj slu ga ko ji je pro gla šen gla so vi ma za iz ba ci va nje osta lih far me ra i  
gla so vi ma pu bli ke na kon kvi za zna nja u are ni ko ji vo di no vi nar Og njen Ami džić. Pi ta nja za kviz do bi-
ja ju du e li sti ve če pred iz ba ci va nje i tu noć ih uče u izo la ci ji. Osta li uče sni ci do bi ja ju ne delj ne i dnev ne 
za dat ke, za sva ki do bro oba vljen osva ja ju na gra de i bo lje uslo ve ži vo ta na Far mi. Za ne is pu nja va nje za-
da ta ka bi va ju ka žnja va ni, naj če šće im se od u zi ma ju ci ga re te i al ko hol. Stvar ni vla snik far me Pro ka, ko ji 
ih jed nom sed mič no obi la zi, pro ve ra va da li je sve ura đe no ka ko va lja i sa ve tu je ih.

Spe ci fič nost Far me 3 u Sr bi ji je ta što je po če la u ka snu je sen, vre me ka da po ljo pri vred ni ra do-
vi je nja va ju. Ta ko da je su šti na ri ja li ti ja pro me nje na. Fo ku si ra la se na me đu ljud ske od no se kao što su 
lju bav ni od no si, sva đe, uvre de na lič noj osno vi (ad ho mi nem), ne u o bi ča je na po na ša nja (tran sve stit sa 
na gla še nom eks tra va gan ci jom u obla če nju i po na ša nju) i to me slič no. 

Uslo vi za ži vot na far mi su oskud ni: špo ret na dr va, dr ve ni kre ve ti sa sla mom, polj ski wc, vo da 
sa bu na ra.

4.  ANA LI ZA SA KO MEN TA RI MA

a.  Ni vo sa dr ža ja 
U ri ja li ti Far mi uče sni ci su ili obič ni lju di, ili VIP oso be u za vi sno sti od ze mlje pri ka zi va nja. TV 

Pink u Sr bi ji u Far mi 3 je oku pi la po pu lar ne lič no sti sa estra de, da kle pro fil oso ba ko je su ina če do mi-
nant ni ak te ri i dru gih sa dr ža ja ko ji se emi tu ju na ovoj te le vi zi ji i po ko ji ma je ona pre po zna tlji va.  To 
zna či da je u sa moj pri pre mi re a li za ci je for ma ta Pro duk ci ja na pra vi la iz bor uče sni ka ko ji je tre ba lo da 
obez be di mak si mum od pro ce nje nog audi to ri ju ma ove ko mer ci jal ne ta blo i di zi ra ne te le vi zi je.

 U tre nut ku ka da se po ka že da gle da nost stag ni ra Pro duk ci ja, van pra vi la for ma ta, vra ća iz ba če-
nu oso bu po no vo na Far mu. U Far mi 3 to je bi la Ka ta ri na Živ ko vić, ko ja ta ko đe kr še ći pra vi la for ma ta, 
do no si u ri ja li ti in for ma ci je iz „spo lja šnjeg sve ta“ što je ina če stro go za bra nje no. Pro duk ci ja u „li ku“ 
Za dru ge je ne ka žnja va jer upra vo te in for ma ci je uslo vlja va ju do dat no kon tro verz na po na ša nja far me ra. 
Re zul tat je da gle da nost ra ste. 

Po istom mo de lu je Pro duk ci ja kre i ra la „ri ja li ti“ i na ru ši la osnov ni po stu lat da ovaj for mat be le ži 
re al nost, ka da je na knad no uve la sa svim no vu lič nost na po la se zo ne tri  Bo ki ja 13 uz uslov da ne će  bi ti 
ni ga zda ni slu ga. Ti me su pre kr še na osnov na pra vi la sa dr ža ja for ma ta i to sa po zi ci je mo ći Pro duk ci je 
ko ja na me će uslo ve od vi ja nja ri ja li ti ja ru ko vo de ći se ba zič nim po stu la tom adver ta in men ta da  spo ji na 
naj pro fi ta bil ni ji na čin ogla ša va nje i za ba vu. Bo ki 13 je oso ba po zna ta audi to ri ju mu iz pret hod nih ri ja li ti 
pro gra ma kao oso ba ko ja pro du ku je skan da le. Svo ju ulo gu je od i grao do kra ja i po stao naj o mra že ni ji 
far mer.

U Far mi 3 od 21 oso be 16 je bi lo pe va ča i pe va či ca ko ji su ste kli po pu lar nost go stu ju ći u emi si ja-
ma ove te le vi zi je4.  Na svo je vr stan na čin Pro duk ci ja im je sa da da la dru gu ulo gu u od no su na onu ko ju 
ima ju u osta lim pro gra mi ma TV Pink (for mat mu zič ko-za bav nih emi si ja  Grand šou, zve zde gran da 
itsl). Od njih se zah te va da oba vlja ju po slo ve far me ra na eko no mi ji i na taj na čin se iz dr ža va ju. Ži vot 
pot pu no raz li čit od nji ho vog ta ko da se da pret po sta vi ti da će se te ško sna ći i iza zva ti kon tro verz ne si-
tu a ci je. Pri to me za da ci ko je do bi ja ju od pro duk ci je ne ma ju ni ka kve sa dr žaj ne ve ze sa po ljo pri vred nim 
ima njem na ko jem ra de. U po sma tra nom pe ri o du su to bi la tri za dat ka:

1) or ga ni zo va nje su đe nja na ko jem uče sni ci raz re ša va ju me đu sob ne kon flik te

4   Uče sni ci Far me 3: estrad ni umet ni ci Ve sna Vu ke lić Ven di, Zo ra na Pa vić,  Zo ra na Jo va no vić Ši ki ca, Ni ko la Ko stić Li me ni, 
Re na to Henc, Bra ti slav Zdrav ko vić Ba ta, Zla ta Pe tro vić, Jo va na Pa jić, An dri ja  Đo ga ni Ba ki B3, Na ta li ja Đo ga ni Trik FX,  
Sa nja Sto ja no vić, Alek san dar Ilić, Ha san Du dić, Ka ta ri na Živ ko vić (po bed ni ca),  Ti na Iva no vić,  Slo bo dan Ba tja re vić Co be, 
Bo ki 13,  Ekrem Je vrić; po li ti ča ri Ma ri jan Ri sti če vić i Mi lan Pa ro ški; ma ne ke ni Je le na Sto ži nić i  Bra ni slav Jo va no vić;  mo-
del  Ire na Šu ćur; glu mi ca Eva Ras; spi sa te lji ca Ja smi na Ana; vo di telj Zo ran Pe jić Pe ja. Do stup no na        http://www.farmasrbija.
net/2010/09/11/farma-3-ucesnici-su/

http://www.farmasrbija.net/2010/09/11/farma-3-ucesnici-su/
http://www.farmasrbija.net/2010/09/11/farma-3-ucesnici-su/
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2) Sni ma nje špan ske se ri je za bra nje na lju bav
3) Jav ni čas Ekre ma Je vri ća o sek su i za šti ti  pro tiv Si DE 1.de cem bra

i.  Or ga ni zo va nje su đe nja 
U po sma tra nom pe ri o du bi lo je pet su đe nja. Su đe nja su zbog uvre de i kle ve te i pre lju be. Cilj 

su đe nja ni je bi la afir ma ci ja pra vo sud nog si ste ma i dis kur sa  pra va, već nje go va in stru men ta li za ci ja za 
po ve ća nje pro fi ta bil no sti ri ja li ti ja.

Pod se ća mo da su uvre da i kle ve ta deo Kri vič nog za ko na Sr bi je. Već go di na ma se vo di kam pa nja 
jav nog za go va ra nja da se kle ve ta i uvre da bri šu iz Kri vič nog za ko ni ka, i na kon to ga da bu du pred met 
par nič nog po stup ka u sa gla sno sti sa evrop skim stan dar di ma. U Sr bi ji se o to me još vo di ras pra va. Dr 
Mi lan Šku lić, pro fe sor be o grad skog Prav nog fa kul te ta i član gru pe za iz me nu KZ-a za Blic 20. ju la 
2011. is ti če „Naj ve ći broj dr ža va u Evro pi i to onih či ja su za ko no dav stva na ma bi li uzo ri, kao na pri-
mer Ne mač ka, ima ju kri vič no de lo kle ve te, pa je čak za naj te ži ob lik pro pi sa na i ka zna za tvo ra. Kle ve tu 
su kao kri vič no de lo je di no uki nu le re la tiv no mla de dr ža ve u Evro pi, po put Mol da vi je, Gru zi je, Bo sne 
i Her ce go vi ne, a ne dav no i Cr ne Go re. In te re san tan je pri mer Hr vat ske ko ja je pre par go di na, ta ko đe 
pod uti ca jem ne kih „evrop skih” sa ve ta, uki nu la kle ve tu. Na kon ne ga tiv nih is ku sta va u prak si, ova biv ša 
ju go slo ven ska re pu bli ka po no vo je uve la ovo de lo sa mo pod dru gim na zi vom, a to je sra mo će nje. Ina-
če, ni je spor no da tre ba iz na ći od re đe ne na či ne da no vi na ri ne od go va ra ju kri vič no ka da sa mo pre no se 
iz ja ve dru gi”5.

Far me ri su kle ve ta li jed ni dru ge da su „pi ja ni ce”, da ima ju „se ljač ku le po tu”, da su „por no glu-
mi ce”. Cilj nji ho ve je zič ke upo tre be ko ja je u pot pu no sti pri la go đe na pri vat nom, a ne jav nom dis kur su, 
je ste pro vo ci ra nje kon flikt ne si tu a ci je ko ja bi tre ba lo da uve de di na mi ku u ina če sta ti čan for mat Far me 
3 i obez be di joj vi so ku gle da nost.

“Kle ve ta je me đu ret kim kri vič nim de li ma za ko je te ret do ka zi va nja pa da na tu že nog. U kri vič-
nom po stup ku se do su đu je nov ča na ka zna ko ja ide u bu džet, a u par ni ci se ošte će nom do su đu je od šte ta” 
(Jo va no vić 2011).

Kad je pre lju ba u pi ta nju nje ne ma no mi no va ne u na šem za ko no dav stvu kao de lo. To je pre pi ta-
nje mo ra la i obi ča ja. Me đu tim u Far mi 3 je op tu žen An dri ja Đo ga ni da je „spa vao sa tu đom de voj kom”, 
da že li da „pre ot mе tu đu de voj ku”. Pre ma Pro duk ci ji pre lju ba je ste „de lo” i za da tak ko ji je Za dru ga da la 
far me ri ma je or ga ni zo va nje su đe nja po tom „de lu”.

Po Za ko nu o ob li ga ci o nim od no si ma  Sr bi je je mo gu će tu že nje zbog na kna de šte te jer ni je iz vr še-
no jav no obe ća nje. U ovom kor pu su je su đe nje or ga ni zo va no i zbog to ga što Ven di ni je iz vr ši la strip tiz  
ko ji je Ekre mu obe ća la za ro đen dan. Da li se mo že sma tra ti  jav nim obe ća njem di ja log vo đen u kon tek-
stu di rekt nog emi to va nja ri ja li ti ja u ko jem se us tva ri pre no si  pri vat na kon ver za ci ja? Za Za dru gu to je ste 
„de lo” za sud Far me.

Po sta vlja se pi ta nje da li Pro duk ci ja ri ja li ti ja si mu li ra na šu stvar nost u ko joj  sud stvo ni je na le-
stvi ci vi so ko vred no va nih pro fe si ja, ili se pod sme va sud stvu na ovaj na čin or ga ni zu ju ći su đe nje o tri-
vi jal nim de li ma, bi ra ju ći kon tro verz ne lič no sti bez  mo ral nog kre di bi li te ta i kom pe ten ci ja u zna nju za 
su di je, advo ka te, tu ži o ce, i na kra ju da ju ći mo guć nost svi ma osta li ma pa i gle da o ci ma da igra ju ulo gu 
po rot ni ka. Ja sno je da ova kve si tu a ci je mo gu do pri ne ti po ve ća nju gle da no sti,  što je ste osnov ni cilj  Pro-
duk ci je. Ona se i ovim „za dat kom” uda lja va od osnov nog for ma ta Far me, oba vlja nje po ljo pri vred ne 
pro iz vod nje, i na taj na čin di rekt no uti če na od vi ja nje ri ja li ti ja, či me do vo di u pi ta nje re al nost ri ja li ti ja. 

Pri mer 1:

Ži vot nu si tu a ci ju Pro duk ci ja per so ni fi ko va na u Za dru zi pre sli ka va u ri ja li ti pro gram ša lju ći pi smo 
sa zah te vom da se hit no na sta ve su đe nja i da pr vi slu čaj bu de Ba ne pro tiv Ba ki ja.  Pro duk ci ja je oda bra la 
i su di ju Bo ki 13 naj kon tro verz ni ja oso ba na Far mi 3 ko ja po oso bi na ma, ob ra zo va nju i po na ša nju ni je 

5                             http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/266930/Kleveta-i-uvreda-samo-u-parnici

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/266930/Kleveta-i-uvreda-samo-u-parnici
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pro to tip za su di ju. Pro duk ci ja oda bi ra  kon tro verz ne i kon flikt ne oso be jer kr še sva pra vi la re al nog sve ta, 
a po ka za lo se da upra vo to po ve ća va gle da nost.

Pro duk ci ja in si sti ra na si tu a ci ja ma ko je su mo ral no pro ble ma tič ne. U pr vom su đe nju, od ukup no 
šest, op tu že ni je bio estrad ni umet nik An dri ja Đo ga ni (Ba ki), advo ka ti ca je bi la estrad na umet ni ca Na-
ta li ja Đo ga ni Trik FX, tu ži lac ma ne ken Bra ni slav Jan ko vić ko jeg za stu pa ma ne ken ka Je le na Sto ži nić. 
Sve do ki nja estrad na umet ni ca Ka ta ri na Živ ko vić je iz ja vi la da je Ba ki re kao Ba ne tu (nje nom sa da šnjem 
deč ku) da ju je on pr vi po lju bio i „k….o ž…u” i da je pri čao na Far mi da je spa vao sa njom. 

Su đe nje je emi to va no di rekt no u pro gram u dnev nom ter mi nu od 17.00. Tra ja lo je 37 mi nu ta. Isti 
ma te ri jal bez iz o sta vlja nja psov ki i fi zič kog ob ra ču na, ali iz mon ti ra no na 11 vr lo efekt nih mi nu ta emi to-
va no je u ne delj noj emi si ji „Iz ba ci va nje” u ko joj se pri ka zu je pre gled sed mi ce. 

Osta la su đe nja su tra ja la od 1,20 do 2,40 mi nu ta i u nji ma ni je bi lo kon flikt nih si tu a ci ja. Pro duk-
ci ja je in si sti ra la na emi to va nju pr vog su đe nja upra vo zbog kon flikt nih si tu a ci ja, je zi ka mr žnje, agre siv-
nog po na ša nja uče sni ka.
Tran skript za vr šne sce ne:
„Na kon kon flik ta u sud ni ci (tr pe za ri ja far me)  Ba ki iz la zi na po lje  i u mra ku vi če
Ba ki: ne, idem ku ći, An đe le mi go to vo je.
Na ta li ja: ne ćeš valj da do zvo li ti da te jed na fu fi ca ote ra odav de daj ne moj me z……..ti (emi to va no bez 
cen zu re), alo ne moj da me z……aš. (emi to va no bez cen zu re)
Su di ja Bo ki 13  iz ja vlju je da ne mo že da da za vr šnu reč jer ne mo že da tvr di „da li ih je Ka ta ri na iz ma-
ni pu li sa la glu me ći žr tvu u že lji da stek ne što vi še gla so va.”

ii. Or ga ni zo va nje špan ske se ri je 
Pro duk ci ja je u 12. ne de lji Far me 3 za da la uče sni ci ma da sni me špan sku se ri ju “Za bra nje na lju-

bav”. Ulo ge su pa žlji vo do de lje ne u od no su na to  ko ju lič nu igru igra ju uče sni ci na Far mi 3 da bi pri-
vu kli audi to ri jum da gla sa za njih. 

Sce na ri stu su bi li sa mi far me ri, glu mi ca Eva Ras i kon tro verz ni Bo ki 13. Sva ki dan je emi to va na 
po jed na epi zo da u to ku da na sni mlje na na Far mi.

Oko sni ca pri če su splet ka re nje, kom pli ko va ni od no si po ro di ca Lo va to vih i  Go me zo vih, emo ci je 
ko je pro is ti ču iz ova kvog sa dr ža ja. 

Se ri ja je sa dr ža la i ele men te sek su al nih od no sa za ko je je okri vlje na u ovom za dat ku Za dru ge 
sce na rist ki nja Eva Ras. To je do ve lo do ve o ma kom pli ko va nih si tu a ci ja za vr še nih tu čom, uvre da ma, 
je zi kom mr žnje i pla ka njem pred ce lim audi to ri ju mom Sr bi je. Sce ne u ko joj Ekrem i Ven di glu me sek-
su al ni od nos u špan skoj se ri ji Pro duk ci ja je re e mi to va la u ne delj nom pre gle du (5.12.2010) i to 6 mi nu ta 
i 23 se kun de.

Ova, is ce ni ra na za jav nost, epi zo da Far me 3 pro vo ci ra na sni ma njem  špan ske se ri je, je u su šti ni 
dis kurs “ta bloid u TV ta blo i du” .

Pri mer 2:
Ba ki i Ja smi na po ku ša va ju da raz re še na ra sli kon flikt. Iz 25 mi nut nog raz go vo ra emi to va nog uži-

vo iz dva ja mo tran skript di ja lo ga u ko jem je eks pli ci tan je zik mr žnje:
„Ja smi na: za i sta si na pra vio sra nje, pr vo sa Evom, ja ko mi je žao što že na mi sli sad da sam ne ki 

Hi tler.
Ba ki: Me ni ni je žao ja mr zim Evu.
U sa mo jed nom da nu je emi to va no bez cen zu re i upo zo re nja 25 mi nu ta go vo ra mr žnje uče sni ka 

špan ske se ri je.”

iii.  Jav ni čas Ekre ma Je vri ća o sek su i za šti ti pro tiv SI DE 1. de cem bra
Ovaj za da tak Pro duk ci je ta ko đe ne ma ni ka kve bli ske sa dr žin ske ve ze sa for ma tom  Far ma. Oda-

bra na oso ba Ekrem Je vrić je skrom nog ob ra zo va nja i kon zer va tiv nih sve to na zo ra. Ekrem Je vrić is po-
čet ka uop šte ni je raz u meo da se sve što se na far mi de ša va sni ma i de li mič no di rekt no, a de li mič no 
od lo že no emi tu je (pre ma www. sa mo pro ve re no.com). 
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Pri mer 3:

Čas je emi to van di rekt no i tra jao je 56 mi nu ta 1.12.2010. Cilj ča sa ni je bio edu ka ti van već sen za-
ci o na li stič ki pre pun la sciv nih i ele me na ta ko ji upu ću ju na neo bra zo va nost i dis kurs tra di ci o na li stič ke, 
ma čo-pri mi tiv no sti glav nog ak te ra. Sle de ćeg da na (2.12.2010) u ter mi nu ka da se emi tu ju uži vo uklju če-
nja u Far mu Pro duk ci ja je sva ki put u ter mi nu  za eko nom sko-pro pa gand ni pro gram uba ci va la i pri log 
(tra ja nje 1 mi nut i 44 sek) ko ji po seb no na ja vlju je re e mi to va nje Ekre mo vog ča sa sek su al nog ob ra zo-
va nja sa in ser ti ma sa pre da va nja pot pi sa nog sa “dr Ekrem Je vrić” a far me ri su ga u to ku “pre da va nja” 
oslo vlja va li sa “pro fe so re Je vri ću”.  In ser ti su oda bra ni ta ko da is pro vo ci ra ju audi to ri jum i po mo de lu 
sa mo re kla mi ra nja pre po ru če  gle da nje Far me. Isto vre me no pot pi sav ši ak te ra sa “dr Ekrem” Pro duk ci ja 
je po slu živ ši se dis kur som “za kla nja nja iza auto ri te ta” (če sto pri me nji va nom stra te gi jom ube đi va nja), 
iz vr gla ru glu struč ne i etič ke vred no sti aka dem ske pro fe si je i to u ze mlji u ko joj su vi so ko bra zo va ni pre 
ret kost, ne go pra vi lo. Re la ti vi za ci ja ob ra zo va nja i zna nja je stra te gi ja po di la že nja ma sov nom audi to ri-
ju mu. Im pli cit na po ru ka Pro duk ci je je da je sa mim do da va njem ti tu le is pred ime na, upr kos to me što je 
la žna, a audi to ri ju m ni je na to upo zo ren, da la le gi ti mi tet sve mu re če nom, bez ob zi ra na svu op skur nost 
iz go vo re nog u okvi ru “pre da va nja” Ekre ma Je vri ća. Osim to ga Pro duk ci ja je upu ti la audi to ri ju mu im-
pli cit nu po ru ku i da sva ko mo že bi ti pot pi san kao “dr”  bez ika kvih po sle di ca uko li ko se ot kri je da je  
ti tu la la žna, što je, pod se ća mo, su šti na i Nu ši će ve ko me di je na ših na ra vi isto i me nog na zi va. Osim to ga 
iz sa vre me nog  šou bi zni sa ima mo ta ko đe slič nih pri me ra ka da se rok mu zi čar  Ne le Ka raj lić na zi vao  
“dok tor Ne le Ka raj lić” re la ti vi zu ju ći ta ko zna če nje ti tu le.

U ne delj noj emi si ji 5.12.2010. emi to va noj u 20.00 ča so va pu šten je, ta ko đe, iz mon ti ra ni pri log 
(5 mi nu ta i 14 se kun di) o ča su sek su al nog ob ra zo va nja ko ji sa dr ži naj ap surd ni ja ob ja šnje nja o sek su i 
za šti ti od SI DE ko ja pot pu no neo d go va ra ju či nje ni ca ma.

Pro duk ci ja je u mon ti ra nom ma te ri ja lu za re e mi to va nje in si sti ra la na pro vo ka tiv nim i ap surd nim 
de lo vi ma pre da va nja iz vu če nim iz kon tek sta ko ji su ak te ra/u ulo zi eks per ta („dr Ekrem“) uči ni li još 
“sme šni jim”. Kon den za ci ja sa dr ža ja, u ovom slu ča ju kon tro verz nih, ve što mon ti ra nih, do pri no si ko no-
ta tiv nom raz u me va nju “po ru ke” ko ja ne ma ni ti jav ni in te res, ni ti in for ma tiv nu, ni  ob ra zov nu, pa čak ni 
za bav nu funk ci ju. Ona pod sti če naj ni ži, estet ski i sa dr žaj ni, ni vo spek ta kla ta blo i di zi ra ne te le vi zi je ki ča.

I na kra ju in si sti ra nje na sva đa ma i go vo ru mr žnje  Pro duk ci ja je  pot pu no za ne ma ri la iz vor ni sa-
dr žaj for ma ta, a to je da sva ko dnev ne po slo ve se lja ka oba vlja ju oso be ko ji ma to ni je za ni ma nje i da se 
vi di ka ko se one sna la ze u tim ulo ga ma. 

Pri mer 4: 

U ne de lju 28.12.2010. u  emi si ji  ko ja je tra ja la 3 sa ta i 25 mi nu ta 43% sa mo stal nih od se ča ka 
(mi ni mal na je di ni ca ana li ze)  su za te mu ima le sva đu od če ga je 60% sa dr ža lo di rek tan i otvo ren go vor 
mr žnje.

Od de vet se lek to va nih po jav nih ob li ka sva đa ko ji pri pa da ju pri vat noj sfe ri ve ći na je ve za na za 
mu ško-žen ske od no se u ve zi sa kraj nje in tim nom sfe rom fo ku si ra nom na lju bav i seks. Osta tak se od no-
si na pri vat ni dis kurs in ter per so nal ne ko mu ni ka ci je ti pa „ogo va ra nje“.

b.  Ni vo  for me
ni vo for me vre me ko je Pro duk ci ja alo ci ra ka sva kom od ak te ra (di rekt no ob ra ća nje u ka me ru, 

sa mo vi zu el na pri sut nost u ri ja li ti pro sto ru, mi nu ta ža), ele men ti  gra ma ti ke film skog je zi ka  ko ri šće ni za 
sva kog ak te ra po je di nač no (plan: krup ni, sred nji, op šti/to tal; ugao; per spek ti va: pti či ja, ža blja; pa ra lel na 
mon ta ža itsl), oda bi rom  ka me ra ko je se uklju ču ju u di rek tan pre nos, oda bi rom sce na i ka dro va  ko je 
ula ze u post pro duk ci ju (mon ti ra nje sni mlje nog ma te ri ja la za od lo že no emi to va nje).

Sce ne in tim no sti iz me đu ak te ra su fa vo ri zo va ne u mon ti ra nom pre gle du da na na Far mi i pri vla-
či le su naj vi še pa žnje audi to ri ju ma. U po sma tra nom pe ri o du jed na od  naj o tvo re ni jih sce na ovog ti pa 
bi la je ona u ko joj se na za ba vi lju be Ven di i Ekrem i si mu li ra ju raz ne po ze “Ka ma Su tre”. Na kon to ga 
po pu lar nost im na glo ra ste. Broj mi nu ta u ko ji ma su glav ni i spo red ni ak te ri u pre gle du da na de ša va nja 
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na Far mi se po ve ća va ta ko da do sti že čak 15 mi nu ta, dok je 13,5 mi nu ta bi lo po sve će no u pro se ku pri-
vat nom od no su Ba ne ta i Ka ta ri ne naj po pu lar ni jeg u audi to ri ju mu lju bav nog pa ra. 

Iako se u ukup nom bro ju sa mo stal nih od se ča ka naj vi še pu ta po ja vio Bo ki 13 (45 pu ta) što je  
ukup no 288,5 mi nu ta,  pla si ran je u Far mi 3 tek na  16. me stu. Od mah iza nje ga su Ven di (38 pu ta) sa 
257,5 mi nu ta, a za u ze la je 7. me sto na kra ju se ri ja la.  Ekrem Je vrić je po bro ju po ja vlji va nja bio tre ći sa 
36 po ja vlji va nja i 246,5 mi nu ta, ali na kra ju se ri ja la je za u zeo če tvr to me sto pre ma gla so vi ma audi to ri ju-
ma. Pro duk ci ja je su de ći pre ma po sve će noj mi nu ta ži po je din ci ma fa vo ri zo va la sce ne in tim no sti i eks tra-
va gant no sti (tran sve stit Bo ki 13) da bi pri vu kla gle da o ce. Gle da o ci su, me đu tim, osim na ve de nog, tra ži li 
i još ne što vi še, te su sto ga na gra di li ono što je osnov ni si že te le no ve la – iskre na lju bav ko ju je Pro duk-
ci ja to kom ce log se ri ja la tri Far me pod sti ca la kao re le vant ni si že.   To uka zu je da iako je for ma sa mog 
pro jek ta Far ma uti ca la na iz bo re audi to ri ju ma, ipak bez kon tek sta sa dr ža ja ne bi bi lo pra vog učin ka.

5.  ZA KLJU ČAK

Ana li za sa dr ža ja 40 sa ti ri ja li ti ja Far ma 3 te le vi zi je Pink emi to va nih od 27.11. do 5.12.2010. od-
go vo ri la je na  po sta vlje no pi ta nje u na slo vu ra da Ko li ko je ri ja li ti šou za i sta ri ja li ti? i po tvr di la osnov nu 
hi po te zu da je ri ja li ti Far ma 3 sa mo de li mič no do ku men ta rac u ži vo, to jest či nje nič na te le vi zi ja, od no-
sno da se di rekt ni uti caj pro duk ci je od vi ja i na ni vou sa dr ža ja i na ni vou for me. Zna či da ri ja li ti Far ma 
3 ni je i za i sta  re al nost već kon strukt Pro duk ci je či ji je cilj adver ta in ment – pot pun  spoj uspe šnog ogla-
ša va nja i za ba ve za ši ro ku pu bli ku mo de li ra ne u dis kur su TV ta blo i da.

Re zul ta ti ana li ze su po ka za li da je Pro duk ci ja Far me 3 uti ca la di rekt no na po sre do va nje ste re o ti pa 
i pred ra su da, kao i na po dr ža va nje  ki ča i ma sme dia kul tu re, od no sno na pro mo vi sa nje vred no sti ko je se 
ne mo gu sma tra ti do pri no som raz vo ju de mo krat skog dru štva. 
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Dubravka Valić Nedeljković

JUST HOW REAL ARE REALITY SHOWS?
CASE STUDY FARM 3, TV PINK

 
Summary

Reality show programs are essentially the factual television programs that should represent informative and docu-
mentary contents implemented through the model of: television time equals the time of diegesis – which is abso-
lutely contrary to the rules of the best cinematographic practice. This new genre is also called advertainment, a 
combination of advertising and entertainment.
The audience chooses participants, based on previously selected and edited scenes from participant’s “reality life”, 
who will be eliminated from the show or awarded with their votes and eventually win exceptionally high amount 
of money.
Participants of reality shows form their behavior according to the presumed expectations of a typical viewer.
The aim of production is to ensure populistic ent ertain me nt  that can attract large number of viewers, such as TV 
Pink’s show Farm 3 which reached the top 10 most watched television shows of all broadcasters in Serbia in 2010.
Crit ical discourse analysis of the reality show Farm 3 in this paper indicates the powerful position of media elites 
which contextualize the original, licensed, format of reality programs. The research was completed on a sample of 
40 hours of footage recorded in December 2010.
The results of the analysis confirm the hypothesis and demonstrate direct influence of Farm 3 Production on events 
in the reality show on the two basic levels: 1) the content level, and 2) the form level.  
Keywords: reality show, influence, manipulation, production, kitsch, audience
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ВлаДиМир бароВић

О НОВиНАРСкОМ РАДу бРАНиСАлАВА НушиЋА –  ПРилОГ 
ПРОучАВАњу РАзВОЈА ЖАНРОВА у иСтОРиЈи СРПСке 

ЖуРНАлиСтике

У ра ду се из но се ре зул та ти ис тра жи ва ња би о гра фи је Бра ни сла ва Ну ши ћа као но ви на ра ко ји је пи сао ви ше 
од по ла ве ка. По себ но се вред ну је Ну ши ћев но ви нар ски рад и до при нос раз во ју жан ро ва у на шој жур на-
ли сти ци. Аутор ана ли зи ра Ну ши ће ве тек сто ве у днев ном ли сту „По ли ти ка“ ко је пот пи су је под псе у до ни-
мом Бен Аки ба. Ана ли зом тек сто ва ко ји су об ја вљи ва ни по чет ком про шлог ве ка, утвр ђе но је да се ве ли ки 
број Ну ши ће вих ра до ва мо же ока рак те ри са ти као ко лум на. Иако је тај жа нр доц ни је уста но вљен у на шем 
но ви нар ству, Ну шић је по ста вио те ме ље за ко лум ну као је дан од нај сло же ни јих но ви нар ских жан ро ва у 
мо дер ној те о ри ји жур на ли сти ке. То је у ис тра жи вач ком сми слу ва жан за кљу чак, за то што од ре ђе ни ауто ри 
Ну ши ћа оце њу ју као пи сца ко зе ри ја, а не ко лум ни, жур на ли стич ког жан ра ко ји је у вре ме ка да на ста ју ана-
ли зи ра ни тек сто ви, био тек у за чет ку.  

Кључ не ре чи: Бра ни слав Ну шић, но ви нар ство, ко лум на, жан ро ви, исто ри ја, ме ди ји. 

1.  уВОДНО РАзМАтРАње 

Ис тра жи ва ти и ана ли зи ра ти жи вот и рад ве ли ких лич но сти из све та умет но сти, књи жев-
но сти и но ви нар ства је зах те ван по сао, јер тре ба на тас објек тив но сти и на уч не ре ле вант но сти 
по ста ви ти љу де ко ји су сво јим пре га ла штвом за слу жи ли ду бо ко по што ва ње струч не и на уч не 
јав но сти. Од ути ска оп штег одо бра ва ња и по што ва ња, иако не ра до мо ра се оте ти и ис тра жи вач, 
по себ но ако же ли да што ре ал ни је ис пи та про фе си о нал ни рад осо бе ко ју ана ли зи ра. Др же ћи се 
мак си ме ве ли ког Та ци та, ко ја гла си „si ne ira et stu dio“, при сту пио сам по сма тра њу и вред но ва њу 
но ви нар ског ра да Бар ни сла ва Ну ши ћа, чо ве ка ко ји је оста вио ве ли ког тра га у на шој ко ме ди о гра-
фи ји, о че му нај бо ље све до чи про грам за те ку ћи ме сец не ког од ве ћих по зо ри шта у на шој зе мљи. 
Са дру ге стра не тре ба ис та ћи да је о Ну ши ћу до ста пи са но, али је из не на ђу ју ће ма ло по да та ка 
оста ло о ње му као жур на  л и  сти, иако је два пу та би ран за пр вог срп ског но ви на ра, од но сно пред-
сед ни ка стру ков ног удру же ња. 

Пре ма су ду ком пе тент них кри ти ча ра, из гле да да не ма зна чај ни је лич но сти из све та на ше 
књи жев но сти ко ја се ни је оку ша ла ма кар у мла до сти, као но ви нар, из ве штач, или ре пор тер на 
стра ни ца ма не ког углед ног днев ни ка или не дељ ни ка. Са дру ге стра не мо же мо без ре зер ве кон ста-
то ва ти, не ма ни јед ног но ви на ра ко ји је у сво је вре ме био то ли ко по знат и чи тан од стра не пу бли-
ке као што је то био чу ве ни Бен Аки ба. Ње го ви тек сто ви са па жњом су иш чи та ва ни, од вла сти су 
мер ка ни, а они ко ји ни су на вре ме сти гли до „По ли ти ке“ ко ја до но си ње го ве „При че из бе о град-
ског жи во та“, мо ли ли су по со ка ци ма и ка фа на ма при ја те ља ко ји под ру ком но си Риб ни ка рев лист  
да им пре при ча нај но ви ји Ну ши ћев текст. А тај они ски, сим па тич ни, цр но ма ња сти чо век мар кат-
них цр та ли ца, био је не у мо ран у пи са њу но ви нар ских при ча, а иако је у жи во ту ме њао за ни ма ња, 
цео век је остао ве ран по сле ник јав не ре чи, ма да је у јав но сти по знат као ко ме ди о граф , дра ма тург, 
ди пло ма та, при по ве дач, са ти ри чар, ет но граф, управ ник по зо ри шта, на ци о нал ни рад ник. Не ма ни 
јед ног свр ше ног ђа ка, ко ји ни је чуо за „Сум њи во ли це“, „Го спо ђу ми ни стар ку“, „Ожа ло шће ну 
по ор ди цу“, „Ми стер до ла ра“, „Пут око све та“, да на ве дем са мо нај по зна ти ја де ла тог ве ли ког 
умет ни ка за ко га је чак и ва зда кри тич ни Скер лић на пи сао: „Ну шић је је дан од нај плод ни јих и 
нај ра зно вр сни јих срп ских пи са ца...Ме ђу Хр ва ти ма и Ср би ма не ма да нас бо љег ко мич ног пи сца 
од ње га“. (Скер лић, 1997 :363-364). Те шко је на слу ти ти шта би Јо ван ре као да је по жи вео јед но 
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че ти ри де це ни је ду же, те да је мо гао на та на не про чи та ти, по гле да ти и ана ли зи ра ти све што је 
Аки ба на пи сао, али и ова кво при зна ње ста вља Ну ши ћа у ред ве ли ка на срп ске књи жев но сти, по-
зо ри шта и не спор но је, на шег но ви нар ства.

2.  ЖиВОтОПиС  

Бра ни слав Ну шић је ро ђен 8. ок то бра 1864. го ди не, ка ко сам пи ше, у ку ћи ко ја је би ла на 
ме сту где је из гра ђе на па ла та На род не бан ке у Бе о гра ду. Ма ли Ал ки би ја дес Ну ша, ка ко се звао 
у мла до сти, имао је при ли ке да осе ти ха зард ни дух тр го вач ког по зи ва оца Ђор ђа ко јем про па да 
по сао са жи том, те из срп ске пре сто ни це по ро ди цу се ли у Сме де ре во. У тој по ду нав ској па лан ци 
Ал ки би јад је за вр шио основ ну шко лу и два раз ре да гим на зи је, да би у род ном гра ду до био ма-
тур ско све до чан ство. По ула ску у свет „пу но доб них“ од Ал ки би ја да по ста је Бра ни слав, а Ну ши 
се до да је јед но - ић, што ра до зна ли ма оста вља на во љу да про ми шља ју о мо ти ви ма ове имен ско-
пре зи мен ске тран сфор ма ци је. Хра бар је био Ну шић, и као пи сац, јер са све га 19 го ди на у вре ме 
бур не 1883. ка да Ср би ју по тре са Ти моч ка бу на, за вр ша ва „На род ног по сла ни ка“, а ку раж по ка-
зу је и као чо век ко ји пи ше вој нич ка се ћа ња у „При по ве ци јед ног ка пла ра из срп ско – бу гар ског 
ра та“, две го ди не доц ни је. У „Сум њи вом ли цу“ ду хо ви то се ру га ко руп ци ји и ба ха то сти обре но-
ви ћев ског ре жи ма, а због пе сме „По греб два ра ба“, об ја вље ној у „Но вом бе о град ском днев ни ку“ 
у ко јој ком па ри ра сра мот но рас ко шну са хра ну мај ке јед ног омра же ног ге не ра ла са увре дљи вим 
од су ством др жав них зва нич ни ка са по гре ба рат ног хе ро ја Ми ха и ла Ка та ни ћа, до би ја за твор ске 
бу ка ги је. Лич но је увре дио кра ља Ми ла на и чла но ве вла де ко ји су би ли на са хра ни „ба бе“, а ни су 
при су ство ва ли по гре бу ма јо ра  Ка та ни ћа док је по ру ка пе сме он да шњој омла ди ни би ла ша мар за 
власт: „За то срп ска де цо не ги ни те џа бе, уме сто хе ро ја по ста ни те ба бе.“

Слич но Пе ри То до ро ви ћу из там ни це у ко јој про во ди го ди ну да на од ла зи у др жав ну слу-
жбу ре жи ма ко ји га је узап тио, али чак ни у по жа ре вач ком за тво ру ни је остао ми ран и не спре-
ман да се до бро за ба ви на ра чун сер вил но сти др жав них слу жбе ни ка. У ро би ја шни ци је на пи сао 
ко мад „Про тек ци ја“, ко ји је на стао на осно ву ње го ве лу ка ве об ма не управ ни ка за тво ра Или је 
Вла ха, ка ко му је на вод но ујак сам ми ни стар по ли ци је Ги га Гер шић, што је Аки би омо гу ћи ло да 
у јад ним ка за мат ским усло ви ма до би је до зво лу да пи ше. На кон ро би ја ња Ну шић је слу жбо вао у 
Ста рој Ср би ји, од но сно као ди пло ма та на Ко со ву и Ма ке до ни ји, а био је по ста вљен за пр вог чо-
ве ка кон зу ла та Кра ље ви не Ср би је у При шти ни, ко ја је та да би ла у са ста ву Осман ског цар ства, и 
у Би тољ ском окру гу где се и оже нио 1893. го ди не. Од 1900. го ди не Ну шић ра ди у Ми ни стар ству 
про све те, за тим је дра ма тург и пр ви чо век На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, а 1904. и 1905. го ди не 
био је управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. Та ин сти ту ци ја та да је би ла у ве ли-
кој фи нан сиј ској и умет нич кој кри зи, те је Ну шић као ка пе тан бро да ко ји то не до шао у су коб са 
ве ли ким бро јем чла но ва по са де. Ту је до жи вео те  шке оп ту жбе и су ко бе са  љу ди ма од ути ца ја, и 
за то се вра ћа у Бе о град, али је за 45-го ди шњи цу умет нич ког ра да у Но вом Са ду но вем бра 1924. 
го ди не до че кан на све чан на чин, ка ко и до ли ку је пи сцу ког су на зи ва ли срп ским Мо ли је ром. У 
вре ме упра вља ња СНП-ом Аки ба је ста но вао у ку ћи Ар се Па је ви ћа по зна тог но во сад ског из да-
ва ча, књи жа ра и пи сца, у чи јем до му је да нас сме ште на Град ска би бли о те ка на углу Змај Јо ви не 
и Ду нав ске ули це. 

Ну шић је био ве ли ки на ци о нал ни рад ник ко ји је 1908. го ди не, за вре ме анек си о не кри-
зе у Бо сни и Хер  це  го  ви ни, стао на че ло де мон стра ци ја ко је се про ти ве при па ја њу те по кра ји не 
Аустро-Угар ској. Бо рио се про тив то га ка ко је нај бо ље умео – пе ром, па је на пи сао у крат ком 
вре мен ском ро ку ко мад „Ха џи Ло јо“ ко ји је у вре ме кри зе игран ши ром зе мље као ја сан гест да 
се Ср би ја не сла же са анек си јом, ко ју је на кра ју мо ра ла при хва ти ти. По из би ја њу Пр вог свет ског 
ра та Ну ши ћев син Бан при ја вљу је се као мла дић до бро вољ но у срп ску вој ску, у рат ним опе ра ци-
ја ма ги не на по жа ре вач ком фрон ту, а ве ли ки пи сац по вла чи се из Ср би је и рат про во ди у из бе гли-
штву. По ула ску у осло бо ђе ну зе мљу по ста је пр ви на чел ник Умет нич ког оде ље ња Мин стар ства 
про све те све же ује ди ње ног Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. По сле ра та био је управ ник 
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На род ног по зо ри шта у Са ра је ву, а 1933. го ди не иза бран је за ре дов ног чла на Срп ске кра љев ске 
ака де ми је.

Иако је о иде о ло шкој ор јен та ци ји мно гих на ших но ви на ра мо гу ће ди ску то ва ти за Ну ши ћа 
по том де ли кат ном пи та њу не ма мно го ди ле ме. У мла до сти је из бе гао фа зу мно гих на ших умет ни-
ка ко ји су оду ше вље ни Све то за ром Мар ко ви ћем, јер иако код Аки бе има еле ме на та со ци ја ли зма 
то је пре све га искре на бор ба за обес пра вље не, по тла че не, а про тив ба ха то сти ре жи ма и мо ћи бо-
га тих ми ни ста ра (Сте фа но вић, Ста ни са вље вић, 1968). Иако му мно ги при го ва ра ју због слу же ња 
обре но ви ћев ском ре жи му, ка сни је и Ка ра ђор ђе ви ћи ма, чи ње ни ца је да ни ка да ни је пре стао да се 
ру га де спо ти ји, са мо во љи и сер вил но сти др жав них апа рат чи ка. Ка да се фа ши зам и на ци о нал со-
ци ја ли зам не ки ма чи нио као згод но ре ше ње за на го ми ла не ју го сло вен ске на ци о нал но-при вред не 
про бле ме, Ну шић је по ка зи вао ја сну ан ти па ти ју пре ма тој ти ра ни ји, а сна гу јав не ре чи ко ри стио 
је да јав но осу ди та кву на ка зну иде о ло ги ју, као по губ ну за сло бо ду јав не ре чи. Бра ни слав Ну шић 
умро је 19. ја ну а ра 1938. го ди не у Бе о гра ду.

3.  НОВиНАРСки РАД 

Да је Ну шић био ве ли ки жур на ли ста и истин ски по сле ник јав не ре чи, нај бо ље све до че сле-
де ћи по да ци и чи ње ни це. Он је био иза бран за пред сед ни ка Срп ског но ви нар ског удру же ња два 
пу та и то 1908. го ди не ка да се стру ков на ор га ни за ци ја на кон рас це па из 1906. по но во ује ди ни ла, и 
пред бал кан ске ра то ве 1911. го ди не. На Ади Ци ган ли ји ор га ни зо вао је од 30. ма ја до 7. ју на 1908. 
го ди не „Тро јич ки са бор“, ве ли ку но ви нар ску при ред бу ко ју је об и шло пре ко 150.000 гра ђа на што 
је и за на ше усло ве им по зант на број ка. На X. Кон гре су сло вен ских но ви на ра ко ји је одр жан у 
Бе о гра ду од 27. до 29. ју на 1911. го ди не био је пред се да ва ју ћи и мно го је ура дио на по ве зи ва њу 
на ших но ви на ра са ко ле га ма из оста лих сло вен ских зе ма ља. Био је пр ви чо век стру ков ног удру-
же ња ка да то ни је мо гао би ти би ло ко, већ са мо чо век од ве ли ког про фе си о нал ног зна ња, угле да 
и лич ног диг ни те та. 

Ако Ну ши ћа ана ли зи ра мо као мла дог но ви на ра, мо же мо кон ста то ва ти да се ра но одао пи са-
њу и об ја вљи ва њу ра до ва, јер пр во ве ли ко де ло на пи сао је као де вет на е сто го ди шњак, а пр ви текст 
у сом бор ском деч јем ли сту „Го луб“, Ну шић је об ја вио као гим на зи ја лац 1880. го ди не. По чео је да 
се ба ви но ви нар ством из љу ба ви пре ма по зи ву, али и због при стој них хо но ра ра ко је је до би јао из 
ре дак ци ја, као по знат пи сац и вр стан но ви нар, чи ји се тек сто ви ра до чи та ју и има ју не ма ли ути цај 
на јав но мње ње. Уре ђи вао је ви ше ли сто ва ме ђу ко ји ма и з два ја мо: „Зве зду“, „Бе о град ске но ви не“, 
„Стра жу“, „Днев ник“, „Бр ку“, „Ћо су“, „Срп ски југ“, „Са ти ру“, „По зо ри шни лист“. 

Ну шић је пи сао и са ра ђи вао у ве ли ком бро ју ли сто ва и штам па них пу бли ка ци ја али пред 
ис тра жи ва че се по ста вља про блем иден ти фи ка ци је ње го вих тек сто ва, због он да шњег оби ча ја не-
пот пи си ва ња но ви на ра ис под свог де ла. Че сто је ба цао ру ка ви цу у ли це др жа ви, би ро кра ти ји, 
гор дим по ли ти ча ри ма и ра зним де ка дент ним по ја ва ма, те је из ме ђу оста лог и за то ко ри стио раз не 
псе у до ни ме ко ји до да нас ни су ва ља но ис тра же ни и раз ја шње ни, што до дат но усло жња ва про-
блем от ки ри ва ња ње го вих тек сто ва ко је мо же мо на слу ти ти по фор ми, са др жа ју и сти лу.   

Ако се Ми лош Цр њан ски ве зу је за „Вре ме“, Ра ка Дра и нац за „Прав ду“, он да је Ну шић не-
дво сми сле но си но ним за „По ли ти ку“, за ко ју пи ше од на стан ка ли ста бра ће Риб ни ка ра. Иако је 
но шен жи вот ном бу ром ме њао за ни ма ња, ме ста слу жбо ва ња и жи во та, по ло жа је и зва ња, остао 
је чи тав жи вот ни век при вр жен „По ли ти ци“ у ко јој је об ја вљи вао се ћа ња, при че, ауто би о граф ске 
цр ти це, пу то пи се, ре пор та же. Зва нич но је Бра ни слав Ну шић при мљен за чла на Срп ског но ви нар-
ског удру же ња у фе бру а ру 1903. го ди не, а исто вре ме но је при сту пио стру ков ној ор га ни за ци ји са 
књи жев ни ци ма Бо ром Стан ко ви ћем и Јан ком Ве се ли но ви ћем. 

Ако ана ли зи ра мо Ну ши ће ве тек сто ве у „По ли ти ци“ ви де ће мо да се он ја вља од 1904. го ди-
не и то у ру бри ци „Из бе о град ског жи во та“ где опи су је раз ли чи те ак ту ел не до га ђа је и фе но ме не у 
срп ском дру штву на по чет ку вла да ви не Ка ра ђор ђе ви ћа. То ком сед ми це знао је да об ја ви по че ти-
ри – пет тек сто ва у ко ји ма на за ни мљив, са ти ри чан по не ка да и ци ни чан на чин об ра ђу је озбиљ не 
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те ме ко је за ни ма ју „обич ног чо ве ка“. У ње го вим тек сто ви ма осе ћа се при сан и бли зак при ступ 
пре ма чи та о цу, стил је го то во фа ми ли ја ран, из гле да да се но ви нар обра ћа не ко ме ко га ду го и до-
бро по зна је ( По ли ти ка, 01.01.1907., „Срећ на Но ва го ди на“, 2). Ка да об ра ђу је одр ђе ни дру штве ни 
фе но мен ко ји је ак ту е лан као што је слу чај у тек сту „Хр ва ње“, Ну шић пи ше: „ Од ка да је по че-
ло ово хр ва ње у цир ку су цео свет бе о град ски је као у не кој гро зни ци. То па то. Одеш у ка фа ну 
на пи во, о то ме се го во ри; про ђеш ули цом о то ме го во ре она дво ји ца што иду пред то бом и она 
дво ји ца што иду за то бом...Па и ме не ухва ти ла за ра за хр ва ња и у ужа сно сам не згод ном по ло жа-
ју. Не смем ку ћи да идем, бо јим се да не за те чем та мо та шту па да је не пре ба цим пре ко гла ве а 
бо јим се да идем ули цом да не пип нем ко ју да му. Да Бог са чу ва и са та квом за ра зом“ (По ли ти ка, 
12.04.1907, „Хр ва ње“, 3). 

У ње го вим тек сто ви ма уочи ли смо да се кроз го ди не пи са ња и но ви нар ског ра да као оми-
ље на ком па ра ци ја про вла чи по ре ђе ње но си ла ца по ли тич ке мо ћи са пси ма и псе ћим про бле ми ма 
(„Псе ће пи та ње“). Иако су га мно ги са вре ме ни ци оп ту жи ва ли за слу же ње ре жи му он је пи сао 
про тив де ка ден ци је вла сти мно го ви ше и хра бри је од оних ко ји су га вер бал но осу ђи ва ли, а свој 
ди си дент ски стаж за ра ђи ва ли кроз ка фан ске раз го во ре и ку хињ ско ре во лу ци о нар ство. Ну шић је 
у свом но ви нар ском ра ду че сто на па дао не ра зум не и де спот ске од лу ке вла сти („Јед на вој на на-
ред ба“), а по себ но је био ки ван на стран ке и слаб ка рак тер пар тиј ских ка дро ва ко ји су не ка да, као 
и са да би ли скло ни че стој про ме ни стра нач ких књи жи ца. 

Ру га ју ћи се ни ском мо ра лу по ли ти ча ра са афи ни те том ка про ме ни иде о ло ги ја и стра на ка 
он пи ше: „Зи ми на при мер ка да је све смр зну то, чо век мо ра би ти кон зер ва ти ван. А ле ти кад се 
раз и гра све у при ро ди ка да во де буј но тре ку, сун це то пло пе че хо ћеш не ћеш, мо раш  би ти ли бе ра-
лан. Е, па кад је та ко он да ни је ни ка ка во чу до што чо век пре ма го ди шњем до бу од ла зи у пар тиј ске 
бол те и па за ри на че ла:Мо лим, по што је ва ше на че ло? – пи та му ште ри ја а на ње му ви диш отр ца но 
на че ло ко је је до сад но сио.“ (По ли ти ка, 07.04.1907, „Пар тиј ске из ја ве“, 2-3). Текст има вре мен-
ски не про ла зну вред ност јер по све му су де ћи ни је се мно го про ме ни ло по след њих 100 го ди на у 
по ли тич ком жи во ту Ср би је; име на стра на ка су дру га чи ја, оде ла по ли ти ча ра су мо дер ни ја, не во зе 
се го спо да фи ја ке ром већ „бе сним“ ли му зи на ма, али мен та ли тет и ка рак тер не осо би не оста ле су 
исте од Ну ши ћа до на ших да на. 

Иако је кла сич на ко лум на на ста ла два де се тих го ди на про шлог ве ка као жа нр и као пр ви 
ко лум ни ста сма тра се Вол тер Лип ман, а код нас Југ Гри зељ, у Ну ши ће вом но ви нар ском ра ду за-
па жа мо упра во ко лум ну као жур на ли стич ки жа нр. Осим ко лум не мо же мо мар ки ра ти и ко мен тар 
као фор му ко јој је склон и бли зак. Ње га су ис тра жи ва чи ка рак  те  ри са ли као пи сца ко зе ри ја ко је су 
по су шти ни ви ше ша љи ве не го озбиљ не, ви ше раз би бри га не го про ми шља ње ствар но сти, при јат-
на до ко ли ца а не бри га за јав но до бро. Ако по сма тра мо ко лум ну као но ви нар ски жа нр, мо же се 
за кљу чи ти ка ко за њу не по сто је ја сна пра ви ла (Ђу рић, 1997: 348), али она као ана ли тич ка фор ма 
увек има од ре ђе не еле мен те јер ко лум ни ста пи ше у пр вом ли цу, че сто на ху мо ри сти чан или са-
ти ри чан на чин.

Сме та ло је мно гим но ви на ри ма, пи сци ма и љу ди ма од угле да Ну ши ће ва по пу лар ност ме-
ђу чи та о ци ма, а до да нас је оста ло уко ре ње но ми шље ње да је он ко зе ри ста не и ко лум ни ста или 
ко мен та тор. Аки ба је пи сао од 1907. до 1910. го ди не у „По ли ти ци“ сво ју ру бри ку „Не дељ ни пре-
глед“ где об ја вљу је ко мен та ре дру штве них и по ли тич ких де ша ва ња. Тек сто ви ко је об ја вљу је у ру-
бри ци „Из бе о град ског жи во та“ има ју  од ли ке ко лум не као но ви нар ског жан ра. Ако при хва ти мо 
те зу да је ко лум на „вр хун ски жа нр“ ко ја до зво ља ва и пи кан те ри ју, је зич ку бра ву ру (То до ро вић, 
1998:15), он да је Ну шић сво јим тек сто ви ма по стао пре те ча ко лум ни сти ма ко ји су тек доц ни је 
сту пи ли на сце ну на шег но ви нар ства. Ни је ко лум на са мо по ли тич ке при ро де јер ње ни те мат ски 
окви ри оиви че ни су свим мо гу ћим дру штве ним про бле ми ма и пи та њи ма (од еко ло ги је до при-
вре де). Ну шић ни је из бе га вао по ли ти ку али је ни је гу рао у тек сто ве по сва ку це ну већ се тру дио 
да у њих уне се све оно што ви ди на ули ци, чу је у ка фа ни, осе ти као на род ну бољ ку или на си ље 
оних ко ји су на вла сти. У ње го вим тек сто ви ма тон је сте ша љив али су те ме озбиљ не и на сви-
ма при сту па чан, јед но ста ван на чин аутор ка зу је озбиљ не и те шке ста ври. То ни у ком слу ча ју не 
ума њу је ње гов зна чај ве ли ког но ви на ра ко ји је за ду жио све по то ње по сле ни ке јав не ре чи сво јим 
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по лу ве ков ним, до след ним и упор ним на сто ја њем да кроз ша лу п ри  ка же  те  ш ку  зби љ у, она  кв ом 
ка ква је она  би   ла.  

 4.  зА кЉ уч Ак

Ну  ши  ћа је  те шко  п о сма т ра  ти и ана ли зи  р а ти ва н кон те к ста  ње г о  вог  ко ме  ди о г ра ф  ског ра да, 
али је упра во ана  ли за њ е го вог жур на ли  стич  ког ан  га  жм а на, к љ у чан мо  ме  нат у ст ру к т у рал но м 
са г ле да ва њу ра  да  и  де л а  Бра ни  с ла ва Ну  ши  ћа. У ку п н и до п ри нос к о ји је Н у  шић да о срп ском но  ви-
нар с тву уг лав ном  се са  гле да   ва кроз њ е г ов ан га  жман  на ме сту пред с ед  ни к а стру  ков но г у др у же ња .  
Ту је Ну ши ћ ев  до  при н ос не спо ран,  а ли је о н  ути ц ао  и  на р аз  вој ко лум не к а о жан ра у срп  с ком н о-
в и нар с тв у, што  је но ва ди мен  з и ја  Ну  ши  ће вог  д о при но  с а на шој  жур  н а ли ст и  ци .  

Иа к о је у  и ст о ри ј и  на шег н о  ви нар ства за бе ле жен као пр ви ко  лум ни  ст а Гри зељ мо ж е мо ра-
з  ми  сли т и  ни је  ли  ње  го ва пре   те ча и пр ви по  ку  шај к о  лум ни  ст е  и  ко мен та то  ра  био Бр а ни слав  Н у-
шић ко ји у тек  сто  в и ма об ра ђу  је  ак  ту ел не т е ме, да је с во је ви ђе  ње дру  шт ва , а ње го в ша љив тон  је 
пре  од ли ка сти  ла и но ви  н ар ско г  при сту п а  не го п о тре  бе  д а се од све га пр а ви к о ме ди ја и те ра  ша ла 
по  св а ку це  ну. Он  је не  г о  ва о свој ствен на ч ин  пи  са ња, из бро  ј а у  број пра т и од ре ђе не  п ро  це се, до-
га  ђа је и на осо  бен на  чин  жи го ше вла сто др  шц е јер с ва  к а јав на  лич н ост па зи л а  је да не до  ђе на удар 
тек ста ко ји пот пи с у је  Бен  Аки ба. 

Са мо зна  чај не лич но  сти и вр сни п ро фе  си о нал  ци мо гу истин ски  до  пр и  не ти раз в о ју и на  с-
тан ку по ј е ди них но  ви  нар ск их жан ро ва,  к ао  мар кан т них смер ни ц а  и  но  ви нар ских в р ста, ко је да ју 
им пул с е укуп  но м  ра з во ју  жур на ли сти  ке. Ну  шић је св о  ји м ути ца јем, има ги на ци ј ом  и сти  лом , до-
при  не о да се  ко д  нас раз в и је ко  мулм  на  и ко мен  тар, д а  би ка с ни је они к о ји су д о  ла  з и ли уоб  ли чи ли 
и д о д ат но про фи  ли са ли на ве де ни жа нр. У том по слу  уте ме љи ва ња жан ро  в а, огле  да се  зн а  чај и 
ул о га Бра  ни сла  ва Ну ши  ћа, не с по р ног  ау то ри теа срп ског но ви нар ског са з ве  жђ а, ко ји  и да  нас мо -
ж е п о слу  жи  ти ге н е  ра ци  ја  ма  мл а  дих љу ди  ко ји ћ е  ући у с ве т  жу р  на ли сти ке.
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Summary

This paper presents the results of similar biography Branislav Nušić journalist who has written more than half a 
century. Especially valued Nušić journalistic work and contribution to the development of genres in our journal-
ism. The author analyzes Nušić’s articles in the daily newspaper “Politika”, signed under the pseudonym Ben 
Akiba. The analysis of texts that were published early last century, it was found that a large number of Nušić work 
can be characterized as a column. Although the genre was established later in our journalism, Nušić laid the foun-
dations for the column as one of the most complex journalistic genres in the modern theory of journalism. This is in 
terms of research important conclusion, because the authors have described as Nušić kozeris writer, not columns, 
journalistic genre that is occurring at a time when analyzed texts was still in its infancy. 
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Дејан Пралица

ГлОбАлизАциЈА МеДиЈA и ЈезичкА ПОлитикА

Фе но мен гло ба ли за ци ја при су тан је у етру Ср би је од ка ко су на ста ли ме ди ји. Пред ста вља по ве зи ва ње раз-
ли чи тих кул ту ра у све ту на та кав на чин да су ме диј ски са др жа ји ко ји се ну де, као и ре ак ци ја ре ци пи је на та, 
слич ни. По сто је че ти ри аспек та гло ба ли за ци је ме ди ја: гло ба ли за ци ја фир ми, деј ства, фор ми и са др жа ја. О 
овом ра ду би ће ре чи о по след ња два. 
Циљ ра да је сте да по ка же на ко ји на чин се у срп ским ме ди ји ма, пр вен стве но те ле ви зи ји, осли ка ва гло ба ли-
за ци ја кроз раз ли чи те про грам ске фор ма те, ко је са др жа је ов да шње на ци о нал не те ле ви зи је све че шће ну де 
и ка ко је је зик во ди те ља под све ве ћим ути ца јем ме диј ске гло ба ли за ци је. 

Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, ме ди ји, ме диј ски са др жа ји и фор ма ти, је зич ка по ли ти ка.

1.  ДеФиНиСАње ПРеДМетА иСтРАЖиВАњА

Гло бал ни ме ди ји је су дру штве ни фе но мен ко ји на ста ју на кон ло кал них и на ци о нал них. 
„Пр ви ве ли ки ма сов ни ме ди ји у За пад ној Евро пи би ле су но ви не, ко је су до ми ни ра ле то ком 19. 
ве ка. По сле но ви на ја вља ју се ме ђу на род не но вин ске аген ци је, а сле де филм ска ин ду  с тр и  ја , ра -
дио, те ле ви зи ја и ин тер нет“ (Ми ло ше вић 2007: 426). 

Гло ба ли за ци ја дру штва ве о ма уско по ве за на је и са глав ним чи ни о ци ма дру штва, од но сно 
ме ди ји ма. У на у ци су, у ве зи са гло ба ли за ци јом, мар ки ра ни фе но ме ни еко ном ске, со ци јал не, пси-
хо ло шке по ли тич ке и ко му ни ко ло шке, од но сно ме диј ске гло ба ли за ци је. Ме диј ска гло ба ли за ци ја 
пред ста вља по ве зи ва ње раз ли чи тих кул ту ра ши ром све та на та кав на чин да су ме диј ски са др жа ји 
ко ји се ну де, као и ре ка ци ја пу бли ке на те са др жа је, слич ни. Ка ко је ме диј ска гло ба ли за ци ја ре-
зул тат но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, сма тра се да је и пред у слов за све дру ге об ли ке гло-
ба ли за ци је. Ме диј ска гло ба ли за ци ја мо же се об ја сни ти и као фе но мен ши ре ња мул ти на ци о нал-
них ме диј ских кор по ра ци ја на дру ге ме ди је, што је ре зул ти ра ло „по ја вом та ко зва них гло бал них 
кор по ра циј ских оли гар хи ја пр вог ре да1 ко је по се ду ју ме диј ске са др жа је, ме ди је, као и си сте ме за 
пре но се ве за, од но сно сиг на ла, што укљу чу је: ра дио, те ле ви зи ју, филм, му зич ке са др жа је, си сте-
ме за еми то ва ње про гра ма, са те ли те, те ле ко му ни ка ци је, ка блов ске мре же, но ви не, ма га зи не, из-
да вач ке ку ће, ин тер нет про вај де ре, као и дру ге об ли ке кон вер ген ци је ди ги тал них ме ди ја“ (Lyons 
2005)2.

Не ки ауто ри сма тра ју да „ма сов ни ме ди ји ни су са мо тран спорт но сред  с тво ма  сов  н е кул ту -
ре,  не  го и ин  с тр у  ме нт кул тур не и ин фор ма тив не хе ге мо ни је. Као што се у сва ком кра ју пла не те 
про да је иста мар ки ра на ро ба, та ко се исте мар ки ра не ве сти пла си ра ју на свим ме ди ји ма“ (Ши ја-
чић 2005)3. Бу ду ћи да је глав на ди мен зи ја ме диј ске гло ба ли за ци је про фит,  „гло ба ли за ци ја ме ди ја 
за сно ва на је пре све га на еко ном ском ин те ре су, ко ји је основ на мо ти ва ци о на сна га раз во ја гло-
бал не ин ду стри је ма сов них ме ди ја“ (Јо во вић 2010:121). При мат у ме диј ској гло ба ли за ци ји има 
те ле ви зи ја, а у по след ње вре ме све ви ше и ин тер нет. 

1  Пр ви ред осно си се на мул ти на ци о нал не ме диј ске ком па ни је, дру ги ред на ре ги о нал не, а тре ћи ред на ло кал не. 
2  Овај рад не ма ну ме ра ци ју стра ни це јер је до сту пан у елек трон ској вер зи ји ча со пи са Glo bal Me dia Jo ur nal на адре си:               -
http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/fa05/gmj-fa05-lyons.htm (по се ћен о 14.01.2012).
3  Комплетан текст доступан у електронској верзији листа Православље бр. 910, од 15.02.2005.                      http://pravoslavlje.spc.rs/
broj/910/tekst/globalizacija-kultura-mediji/ (посећено 10.01.2012).   

http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/fa05/gmj-fa05-lyons.htm
http://pravoslavlje.spc.rs/broj/910/tekst/globalizacija-kultura-mediji/
http://pravoslavlje.spc.rs/broj/910/tekst/globalizacija-kultura-mediji/


Дејан Пралица

548

2.  циЉ и МетОДОлОГиЈА РАДА

Циљ ра да је сте да по ка же на ко ји на чин се у срп ским ме ди ји ма, пр вен стве но те ле ви зи ји, 
осли ка ва гло ба ли за ци ја кроз раз ли чи те про грам ске фор ма те и ко је са др жа је ов да шње на ци о нал не 
те ле ви зи је све че шће ну де (упо ре ди са Пра ли ца 2011: 5). На при ме ри ма но вих, али вр ло по пу-
лар них ме диј сих фор ма та, као и по ја ве та ко зва ног „мо дер ног“ је зи ка у ме ди ји ма по твр ди ће се 
при су ство ме диј ске гло ба ли за ци ја у ин фор ма тив ном про сто ру Ср би је. 

Ме то де ко је су ко ри ште не при ис тра жи ва њу су ком па ра тив на и де скрип тив на. Пред мет ис-
тра жи ва ња ком па ра тив не ме то де су „иден тич ност, слич ност и раз ли чи тост исте по ја ве у ра зним 
вре ме ни ма и на ра зним про сто ри ма од ре ђе ним аде кват ним ме ри ли ма, исто вр сних или ра зно вр-
сних по ја ва у де фи ни са ном про сто ру и вре ме ну“ (Ми ље вић 2007:189). Де скрип тив ном ме то дом 
на сто је се да ти „пре гле ди“, од но сно „сни мак ста ња“. Љу ди се, ина че, ве о ма мно го слу же де скрип-
ци јом сва ко днев но. „Опи су ју се у ме ђу соб ним ко му ни ка ци ја ма до га ђа ји, зби ва ња, од но си, по на-
ша ња и де ло ва ња љу ди као по је ди на ца, гру па љу ди, ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја“ (Спа со је вић 
2010)4 . Овим ме то да ма по ку ша ћу да утвр дим по сто је ће ста ње у ве зи са ме диј ском гло ба ли за ци-
јом у Ср би ји, као и је зич ком по ли ти ком ко ја се спро во ди у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.  

3.  АНАлизА и РезултАти 

3.1. етапе медијске глобализације 

„Жи вот по је дин ца то ли ко је им прег ни ран ме диј ским по ру ка ма да ви ше ‘љу ди, у ства ри, не 
чи та ју но ви не не го ула зе у њих као у то плу во ду у ка ди’. Раз вој елек трон ских ме ди ја, ди ги та ли за-
ци ја, са те лит ски пре нос ин фор ма ци ја, ка ко је за па зио Мар шал Ме клу ан, ‘уки да ју на ше уста ље не 
пред ста ве о про сто ру и вре ме ну - и ми ула зи мо у свет ‘све-је-ту-у-истом-тре ну’, у свет у ко ме је 
све у ре зо нан ци исто вре ме но’…, док но ва тех но ло ги ја ства ра но вог чо ве ка” (Ре љић 2003:50). Да-
кле, сма тра се да је по јам гло ба ли за ци ја об ли ко ван под ути ца јем Ме клу а на и ње го ве иде је о све ту 
као гло бал ном се лу, још ше зде се тих го ди на XX ве ка (пре ма Ор ло вић 2004: 54). 

Пре ма пу бли ци сти Дан ку Плев ни ку, по сто је три ета пе ме диј ске гло ба ли за ци је: пр ва про-
па ганд ног ти па на ста ла за вре ме Дру гог свет ског ра та, тач ни је 1942. ка да је по че ло еми то ва ње 
про гра ма Ра ди ја Глас Аме ри ке (Vo i ce of Ame ri ca). Та ква гло ба ли за ци ја обе ле жи ла је пе ри од Хлад-
ног  ра  та у св е  ту. Дру га ме диј ска гло ба ли за ци ја – мар ке тин шка гло ба ли за ци ја за по чи ње два де-
сет го ди на ка сни је, од но сно од Тел ста ра (пр вог ци вил ног ко му ни ка ци о ног са те ли та) до по ја ве 
Си-Ен-Ена (CNN). Тре ћа (за са да по след ња) гло ба ли за ци ја по че ла је по ја вом ин тер не та, од но сно 
све том ра ши ре не мре же (Wоrld Wi de Web - www) и на зи ва се још и елек трон ска гло ба ли за ци ја 
(Тур чи ло: 2011:23). 

Не ки ауто ри сма тра ју да је ме диј ска гло ба ли за ци ја по сле ди ца еко ном ске, кор по ра тив не 
гло ба ли за ци је ко ја је усле ди ла на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та ка да су се у опо ра вак ра том 
опу сто ше них зе ма ља укљу чи ле Свет ска бан ка и Ме ђу на о род ни мо не тар ни фонд. Го ди не 1974. 
УНЕ СКО је об ја вио сту ди ју дво ји це ис тра жи ва ча  (Nor den streng &Va ris). Та сту ди ја ре ви ди ра на је 
2000, ка да су Мек Брајд и Роч утвр ди ли да не ко ли ци на за пад них зе ма ља, пред во ђе на Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма, Ве ли ком Бри та ни јом, Фран цу ском и Не мач ком5 кон тро ли ше ди стри бу ци-
ју те ле ви зиј ских про гра ма у све ту. Пре ма сту ди ји, ме диј ска гло ба ли за ци ја до би ја на за ма ху то ком 
осам де се тих го ди на 20. ве ка ка да у мно гим зе мља ма до ла зи до де ре гу ла ци је ме диј ског тр жи шта 
и упли ва при ват ног ка пи та ла у сред ства јав ног ин фор ми са ња (пре ма Mac Bri de, Ro ach 2000: 289). 

Ка да се го во ри о гло ба ли за ци ји не сме се за о би ћи ни пи та ње је зи ка. Иако се сма тра да је 
„раз вој је зи ка усло вљен на чи ном жи во та јед ног на ро да”, ње го вом исто ри јом и кул ту ром, број не 

4  Ком пле тан текст до сту пан на сај ту:        http://pspasojevic.blogspot.com/2010/12/blog-post_4753.html (посећено 10.12.2011).
5  Та да За пад ном Не мач ком. 

http://pspasojevic.blogspot.com/2010/12/blog-post_4753.html
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ин сти ту ци је си сте ма или дру штва има ју кру ци јел ну уло гу у про це су раз во ја је зи ка: „по ро ди ца, 
шко ла, др жа ва и цр ква” (Ми тро вић 2008: 132-133). С об зи ром на то да, пред оста лог, „ме ди ји 
пру жа ју ра зо но ду, за ба ву и опу шта ње“ (Хер ман, Мек че сни 2004: 7), али нас и ин фор ми шу о до га-
ђа ји ма, љу ди ма или по ја ва ма, на гло ба ли за ци ју је зи ка ве ли ки ути цај сва ка ко има ју и ме ди ји као 
вр ло моћни фак то ри у про це су гло ба ли за ци је.

3.2. Медијски формати

„Курс гло бал не ме диј ске про дук ци је за о кру жен је три ви јал ним фор ма ти ма ... спек та кла, чу-
до ви шног во а је ри зма, дра стич ног на ру ша ва ња при ват но сти, ра зних об ли ка на си ља и дру гих еле-
ме на та ко ји по губ но ути чу на ме диј ску (не)пи сме ност“ (Ру то вић 2010:20). Нај ве ћи број ова квих 
фор ма та пра вљен је по ли цен ци, те се пре ма го то во истим пра ви ли ма  еми ту је ши ром пла не те.

По след њих го ди на ве о ма по пу лар ни те ле ви зиј ски про гра ми чи ја је те ма ти ка сце не из ре-
ал ног жи во та уче сни ка ко ји свој жи вот из ве сно вре ме жи ве пред ка ме ра ма 24 са та, до не ли су у 
Ср би ју 2006. и но ви ме диј ски фор мат – ри ја ли ти шоу (енг. re a lity show). Од та да па до да нас на 
на ци о нал ним те ле ви зи ја ма, ка ко при ват ним ко мер ци јал ним,  та ко и пре ко јав ног сер ви са, мо-
гли су се гле да ти/ или се и да ље еми ту ју и гле да ју: Ве ли ки брат, Опе ра ци ја три јумф, Ср вајвор 
(Survivor), Фар ма, Двор, Па ро ви, 48 са ти свад ба, Ме њам же ну, Ја имам та ле нат, Рад на ак ци ја, 
До ма ћи не, оже ни се, Па кле на ку хи ња, Вре ме је за бе бе, Га ври ло ви ћи, Мал ди ви, Ви те зо ви из бла-
та и та ко да ље (упо ре ди са Пра ли ца 2012: 389-403).

„Фе но мен гло ба ли за ци је, по сма тран и жуч но рас пра вљан као је дан од нај ва жни јих еко-
ном ских и по ли тич ких до га ђа ја“ од сре ди не де ве де се тих го ди на 20. ве ка „имао је као свој глав ни 
је зич ки сиг нал  убр за ну екс пан зи ју ен гле ског ши ром све та“ (Бу гар ски 2009: 15-16). Као илу стра-
ци ја за то је сте и при мер да срп ски је зик и ме диј ска сце на, чи ни се, ни су има ли спре ман пре вод 
за но ви те ле ви зиј ски фор мат та ко да је до да нас он по стао одо ма ћен, а ри ја ли ти про гра ми са мо 
су се умно жа ва ли. Не ки лин гви сти пред ла га ли су пре во ђе ње овог тер ми на на срп ски је зик. Та ко 
се у Днев ни ко вом ТВ ма га зи ну у ру бри ци Је зи ко ма ни ја, аутор ка На та ша Мир ко вић за пи та ла „ка-
ко би се м о гла пре ве сти син таг ма re a lity show? „Мо гло би се ре ћи ‘про грам о ствар ном жи во ту’, 
‘шоу о обич ним љу ди ма’, ‘жи вот ужи во’, ‘шоу из ствар но сти’, ‘при род ни шоу про грам’, ‘пра ви 
шоу’, ‘ре ал ни шоу’…” (Мир ко вић, 2011: 1). Ипак, о по пу лар но сти  ри ја ли ти ја у Ср би ји од по ја ве 
Ве ли ког бра та на ТВБ92 2006, до Мал ди ва на ТВ Ко ша ви 2011, мо гло се гле да ти на де се ти не про-
гра ма ко ји су би ли за сно ва ни на истом, или вр ло слич ном кон цеп ту, ко ји су би ли вр ло по пу лар ни 
и до но си ли ве ли ке за ра де те ле ви зиј ским ку ћа ма ко је су их еми то ва ле.  „Ако је ве ћи на кул тур них 
са др жа ја ко је еми ту ју ма сов ни ме ди ји стра ног по ре кла, и то углав ном из све га не ко ли ко за пад них 
зе ма ља, он да је ло ги чан за кљу чак ка ко смо из ло же ни ме диј ском и кул тур ном им пе ри ја ли зму“ 
(Ma lo vić 2005)6. Из то га ло гич но сле ди да са др жа ји та  квих фор ма та ни су ви со ког ква ли те та, већ 
су сим пли фи ко ва ни д о т е ме м е ре да су  п ри  хва т љи  ви ма  си  к о  ја  тра  ж и и с к љу чи во  за ба в у д ок  с е 
до са  ђу  је.  У скла  д у  с а ти ме  п о ј а вљу је  се  и  н о ви ме диј ски  фе но  м ен фор ми  ра  ња ја в не ли ч  но сти . 
О би ч  ни љу  ди  п о  ст а ју т е ле в и з иј ск е  зв е зде и ј ав не ли ч но сти ,  „н е  зб ог то г а  што су  до  бри у не че му 
или за  то што и ма  ј у не  што з а  ни мљи  в о д а ка  жу “,  већ „ по  ста  ју по зна ти за  то  што н е  до  п ри  но се ни -
че  му“ (С мир с  20 04 : 199 ).  

Ова к ав  ти п про г ра  ма у по чет ку, од  но  сно не к о ли ко  се  зо  на , до н о си ве  л и  ку гле  да  ност јер 
пред ста в ља  не што  но во  на  ме диј  ск ој сце  ни  од  ре ђе  не  зе м ље, ал и ф и  на н сиј ск и та кав  фо р мат ј е и с -
пла  тив с а м о ако  „н а  ду же ст а  зе оправ  д а ва  тро шк о в е и  при вл а чи  гле да о це  на шт о ду же  г ле  да ње“ 
 (пре ма  Bi g  nell 2 005:  43). И ак о ши ром  св е та ова ј ме  диј ски  фор  мат п о ла  ко по с та  је пре  ва з и  ђен у 
Ср  би  ј и је р и  ја ли т и вр л о по пу  ла  р ан, а „в е  ћи на ова  квих про  г ра  м а про мо ви ш е не  по  сто  ја ње мо р ал-
них  вред но  сти  и про ста кл ук, као и  за  до во љ а  ва  ње н ај ни  жих по  бу да к од гле  да ла ц а “  (Бо  јић 20 11 : 
4).  С  об зи р ом  на то да  ј е  ве  о ма  л а ко м а  ни  п у лу са ти  пу  б ли  ком к о  ја  је на  ни  ж ем  обра  з ов  ном ни воу, 

6  Рад до сту пан у елек трон ској фор ми на адре си: http://www.matica.hr/Kolo/kolo2005_2.nsf/AllWebDocs/smalovic 
(посећено 10.01.2012). 

http://www.matica.hr/Kolo/kolo2005_2.nsf/AllWebDocs/smalovic
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от у да с у  и  успе ш ни ји  при ми  тив н и  ји ме ди ј  ски са др ж а  ји ко ји  се ну д е у  тре нут ку  св ет  ске еко  но м  ск е 
 кри зе  ка  да је ве  ћи на љу д и з а тво р е  на код ку ћ е и ка да им а пу н о с ло бод н ог  вре  ме на ко је,  очи гле д  но, 
тро ш и гле  да ју ћи те  ле ви зиј  ск е про  гра ме.

У скла ду са го ре на ве де ним, ни је нео бич но ни за па жа ње да на „гло бал ном те ле ви зиј ском  
тр жи шту др жа ва и јав ност за у зи ма ју пе ри фер ну уло гу, а мул ти на ци о нал не ком па ни је пре у зи ма ју 
кон тро лу, по не кад очи ту, по не кад при кри ве ни ју“ (Цар 2006 :64). По себ но је ди ску та бил но при ка-
зи ва ње ри ја ли ти фор ма та на јав ним сер ви си ма ко ји тре ба да пред ста вља ју та козвне мејнстрим 
про мо те ре оп ште кул тур не и ин фор ма тив не по ли ти ке дру штва јед не де мо крат ске зе мље. Упит но 
је ко ли ко то успе шно јав ни сер ви си мо гу да чи не ако део свог са др жа ја одва ја ју и за та ко три ви-
јал не про гра ме као што су ри ја ли ти. 

3.3.  Ме дијски  ј език 

„У ак ту ел ним на уч ним пу бли ка ци ја ма не и ден тич них струч них ори јен та ци ја – лин гви стич-
ке, со ци о ло шке, фи ло зоф ске и кул ту ро ло шке – све  се че ше по те же исто пи та ње: ка кву суд би ну 
све про ди ру ћа гло ба ли за ци ја све та при пре ма чо ве ко вом основ ном сред ству спо ра зу ме ва ња – ње-
го вом  је зи ку?“ (Ивић 2007: 7). Је зик у ме ди ји ма ко ји ко ри сте по пу лар ни во ди те љи, та ко ђе ни је 
остао без ути ца ја гло ба ли за ци је. У прет ход ним ис тра жи ва њи ма је зи ка у ре кла ма ма (Пра ли ца Н. 
2006: 16) и го во ра на јав ним и ко мер ци јал ним ра дио-ста ни ца ма (Пра ли ца 2010: 7-11), утвр ђе но 
је ве ће при су ство жар го на и не фор мал ног го во ра пу ног ан гли ци за ма и фра за у при ват ним, ко мер-
ци јал ним ло кал ним ме ди ји ма, у од но су на ре пу блич ки и по кра јин ски јав ни ра дио.  У ово ма  ра ду 
огра ни чи ћу се са мо на не ко ли ко кон крет них при ме ра из ме диј ске прак се ко ја су по ста ла очи глед-
ни у нај ве ћем бро ју ов да шњих ути цај ни јих ме ди ја. 

Пр ви при мер под јед на ко се од но си и на ра дио и те ле ви зи ју. То је кон струк ци ја ти па овог ју-
тра. Ка да се по след њи пут у срп ским елек трон ским ме ди ји ма мо гло чу ти крат ко и ја сно ју трос? 
Ве о ма рет ко. Пра ће ње ју тар њих про гра ма на Те ле ви зи ји Ср би је, Те ле ви зи ји Пинк, Те ле ви зи ји Вој-
во ди не и Те ле ви зи ји Па но ни ја, као и на Ра дио Бе о гра ду, Ра дио Но вом Са ду, Ра ди ју С, Ра ди ју Б92 и 
Ра ди ју 021 то ком сеп тем бра 2011. по ка за ло је пре до ми на ци ју син таг ме овог ју тра (по ен гле ском 
мо де лу this mor ning) на ште ту вре мен ског при ло га ју трос.

•	 Овог ју тра оче ку је нас ле по вре ме.
•	 Овог ју тра наш ре пор тер ја вља...
•	 Овог ју тра наш гост би ће...
•	 Овог ју тра са ва ма су би ли...
•	 Овог ју тра на ули це Но вог Са да иза шло је 192 ауто бу са...
•	 Овог ју тра у по ро ди ли шту Бе та ни ја ро ђе но је 15 бе ба...

Ову су са мо не ки од бро јих при ме ра ко ји се без из у зет ка ко ри сте на свим по ме ну тим ме-
ди ји ма ко је сам по сма трао од 5. до 26. сеп тем бра 2011, као и од 12. до 26. де цем бра 2011. и 2. до 
15. ја ну а ра ја ну а ра 2012. Су штин ских, зна чењ ских раз ли ка из ме ђу син таг не овог ју тра и  при-
ло га ју трос не ма. Пр ви при мер пре у зет је из ен гле ског је зи ка и бу квал но пре ве ден на срп ски. 
Под ути ца јем ен гле ског је зи ка, во ди те љи су из сво јих го во ра у пот пу но сти из ба ци ли упо тре бу 
јед но став ни јег и кра ћег, срп ског ју трос. За овај ме диј ски фе но мен, не ма оправ да ња, бу ду ћи да је 
срп ски из раз је зич ки еко но мич ни ји и кра ћи, као и да је ра ни је био у ве ћој упо тре би не го да нас.  

Дру ги и тре ћи при мер у ве зи су са ад ми ни стра тив ним је зи ком. Но ви на ри, на жа лост, че сто, 
не кри тич ки из ве шта ва ју ћи и са мо пре но се ћи ре чи из са оп ште ња др жав них и дру гих ин сти ту ци ја 
ко ри сте пој мо ве ко ји су по след њих го ди на пре пла ви ли ов да шње тр жи ште. Ко ли ко пу та смо са мо 
на ра ди ју и те ле ви зи ји чу ли (у но ви на ма про чи та ли) да ће на тен де ру би ти про да та не ка ком па-
ни ја? Тен дер мо ра да је не што вр ло озбиљ но, за пи тао би се про се чан гле да лац/слу ша лац/чи та лац 
у Ср би ји пре пет-шест го ди на. Са да сви зна ју да је тен дер но ви из раз за ста ру аук ци ју/про да ју.

•	 На ме шта ња на тен де ру за цен тра лну ку хи њу. (Ра дио 021)
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При мер апли ка ци је та ко ђе је ка рак те ри сти чан за по че так 21. ве ка и пре до ми на ци ју ино стра-
них кор по ра ци ја (ба на ка, ком па ни ја и слич но) ко је има ју сво ја пред став ни штва у Ср би ји. 

•	 Вла да Ср би је је апли ци ра ла за члан ство у ЦЕРН-у. (РТВБ92)
Из раз апли ци ра ти у срп ски је зик (мо жда) су и уне ла пред став ни штва ино стра них фир ми, 

али је кри ви ца ме ди ја и је зич ких по сле ни ка што на вре ме ни су ути ца ли на то да об ја сне јав но сти 
да је апли ка ци ја ни шта дру го до обич на при ја ва. Ве ро ват но зву чи мно го озбљи ни је кад је не ра-
зу мљи ви је.

 Че твр ти при мер до ла зи из ре кла ма ко је опет со бом до но се по сле ди це гло ба ли за ци је.  Не-
при род но зву чи по ру ка јед не ко зме тич ке ком па ни је ко ја ре кла ми ра фар бу за ко су, ка да две дру га-
ри це не фор мал но при ча ју (ћа ска ју) а он да јед на ка же дру гој:

•	 Ка ко је  бо ја тво је ко се ин тен зив на ! 
У срп ском је зи ку, у та квом ти пу (не фор мал не) ко му ни ка ци је при род ни је би зву ча ло да ка-

же ја ка, уме сто ин тен зив на. Го то во да ни је ре ал но да дру га ри це ћа ска ју ћи ко ри сте син таг му 
ин тен зив на бо ја.  Прет по став ка је да рет ко ко ји из вор ни го вор ник срп ског је зи ка то и ка же.  Упо-
тре ба ан гли ци за ма у ери гло ба ли зма са јед не стра не пред ста вља из раз обра зо ва ња и бо гат ства 
оп ште кул ту ре, па и и уса вр ша ва ње. Са дру ге стра не „овај све при сут ни тренд че сто мо же би ти 
из раз по мо дар ства у свим дру штве ним кру го ви ма, а че сто и би зар но сти и екс тре ма у ис кри вља-
ва њу сва ко днев ног је зи ка, па и са мог ен гле ског“ (Гре го 2010: 355) .

4.  уМеСтО зАкЉучкА

Иако ни ка ко ни сам по бор ник пу ри зма у срп ском је зи ку, сва ка ко да би ква ли тет ни ја и до-
след ни ја је зич ка по ли ти ка у ме ди ји ма до при не ла кул ту ри го во ра уоп ште. Сва ки (озби љан) ме диј 
тре ба ло би у сво јој ре дак ци ји да има бар не ко ли ко је зич ких са вет ни ка, од ко јих су да нас нај по пу-
лар ни ји Реч ник је зич ких не до у ми ца Ива на Клај на (штам па но 11 из да ња), Срп ски је зич ки при руч-
ник Па вла Иви ћа и гру пе ауто ра (че ти ри из да ња), као и Реч ник но ви јих ан гли ци за ма Ве ре Ва сић, 
Тврт ка Пр ћи ћа и Гор да не Неј ге ба у ер ко ји је пре де се так го ди на за бе ле жио 950 од ред ни ца из вор-
них ен гле ских об ли ка са срп ским екви ва лен ти ма и ко ји би да нас мо гао да бу де до пу њен бр ој ним, 
но вим ан гли ци зми ма ко ји нам сва ко днев но до ла зе кр оз ме ди је.

Све док ме ди ји, од но сно уред ни ци и но ви на ри, не схва те сво ју уло гу у кре и ра њу је зич ке 
по ли ти ке, гло ба ли за ци ја ће би ти све при сут ни ја у Ср би ји, па нам се јед ног да на мо же де си ти да 
се ге не ра циј ски уоп ште не раз у ме мо. Да ли ста ри је ге не ра ци је са си гур но шћу зна ју шта зна чи 
да ун ло у до ва ти пре ко ин тер не та, че то ва ти пре ко скај па, стри мо ва ти на мп3 пле је ру и слич но? 
Да ља гло ба ли за ци ја је зи ка пот по мог ну та ме ди ји ма до ве шће до то га се да се у до ба хи пер ко му ни-
ка ци ја све те же раз у ме мо, што пред ста вља сво је вр сни па ра докс. 

„Од на ших го вор них спо соб но сти и ве шти не го во ра за ви си умно го ме на ко ји ће мо на чин 
... ус по ста ви ти кон так те и ко му ни ка ци ју с дру гим чла но ви ма сво је за јед ни це ... Од ве шти не го во-
ра, а то ће ре ћи од го вор не кул ту ре  за ви си на пре дак у сва ком по слу” (Шип ка 2008:9). Због то га 
је ве ли ка од го вор ност ка ко на во ди те љи ма и но ви на ри ма, та ко и на уред ни ци ма и ди рек то ри ма, 
од но сно вла сни ци ма ме ди ја, да по ве ду ра чу на о ва жно сти кул ту ре го во ра у јав ној сфе ри и ко ли ко 
год је мо гу ће ума ње ути цај гло ба ли за ци је у до ме ну ко ји кон тро ли шу.
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MEDIA GLOBALIZATION AND LANGUAGE POLICY

Summary

The phenomenon of globalization has been present in the Serbian media since the moment they were made. It 
represents the connection of different cultures in the world in such a manner that the available media contents, as 
well as the reactions of recipients, are similar. There are four aspects of media globalization: the globalization of 
businesses, operations, forms and contents. This paper is about the last two. The aim of this paper is to show how 
the Serbian media, especially television, represent globalization through a variety of programming formats and 
what contents are frequently offered by local national TV stations. 
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СВетлана СлијеПчеВић

О НАчиНиМА НАСтАНкА  
АНтиПОСлОВичкиХ тРАНСФОРМАциЈА  

у НОВиНАРСкОМ ФуНкциОНАлНОМ Стилу*

Овај рад са др жи те о риј ски део, у ко јем се ба ви мо обе леж ји ма ан ти по сло ви ца и раз ма тра мо од нос ан ти по-
сло ви ца пре ма фра зе о ло ги зми ма у ши рем и ужем сми слу, као и ис тра жи вач ки део, у ко јем се на кор пу су 
не ко ли ко днев них и не дељ них но ви на по ка зу ју мо гу ћи на чи ни ства ра ња ан ти по сло ви ца. Циљ ра да је по ка-
за ти рас про стра ње ност и основ не од ли ке ове је зич ке фор ме, као и нај че шће на чи не ства ра ња ан ти по сло-
ви ца. Ино ва тив на упо тре ба фра зе о ло ги за ма ка рак те ри стич на је по нај ви ше за но ви нар ски функ ци о нал ни 
стил, сто га нај ва жни ју уло гу у њи хо вом ства ра њу игра ју ме ди ји. Из по сло ви ца и дру гих по ме ну тих је-
зич ких фор ми ан ти по сло ви це на ста ју раз ли чи тим фо нет ским, мор фо ло шким, лек сич ким, син так сич ким и 
се ман тич ким про ме на ма пр во бит ног об ли ка. Ме ђу тим, то ком ис тра жи ва ња, по ка за ло се да ни су са мо лин-
гви стич ки и фра зе о ло шки аспек ти од го вор ни за ова кве тран сфор ма ци је, већ да пре су дан ути цај на њи хо во 
обра зо ва ње има дру штве ни и ин ди ви ду ал ни кон текст. По ка за ће мо ко јим се све је зич ким сред стви ма и под 
ко јим усло ви ма по ме ну те вр сте фра зе о ло шких је ди ни ца тран сфор ми шу, као и ка кве су је зич ке и стил ске 
кон се квен це тих тран сфор ма ци ја.

Кључ не ре чи: ан ти по сло ви ца, фра зе о ло ги зам, но ви нар ски стил

1.  уВОД

1.1. Дефинисање фразеолошких јединица

Фра зе о ло шке је ди ни це се нај че шће де фи ни шу као из ра зи то екс пре сив ни  ви ше лек сем ни 
спо је ви, це ло ви тог и ре ла тив но уста ље ног лек сич ког са ста ва. За хва љу ју ћи то ме, „фра зе о ло шке 
је ди ни це ће се [...] по на ша ти, слич но по сло ви ца ма и из ре ка ма, као по вољ на спре ми шта за нај-
ра зли чи ти је кул тур не са др жа је” (Мр ше вић Ра до вић 2008: 5). По је ди ни ауто ри у фра зе о ло шке 
је ди ни це убра ја ју све по сто ја не спо је ве ре чи, уста ље не фра зе,1 да кле, све што го вор на прак са 
по твр ђу је (Ме ле ро вич, Мо ки ен ко 2008), па на во де:

• сло же не на зи ве (со ци јал на ре во лу ци ја, атом ска бом ба);
•  на зи ве књи жев них де ла, фил мо ва, умет нич ких де ла уоп ште (Рат и мир, Ко то та мо пе-

ва);
• фра зе на род но-раз го вор ног ка рак те ра (Ни је враг не го ђа во);
• кри ла ти це из књи жев них де ла (Ча шу ме да јошт ни ко не по пи што је ча шом жу чи не за гр-

чи, Би ти или не би ти − пи та ње је сад);
• по зна те ре пли ке из фил мо ва, пред ста ва, ре кла ма и сл. (Ла ки је ма ло нер во зан, И ми рис и 

укус). 
Ова ко схва ће не фра зе о ло шке је ди ни це на зи ва ју се фра зе о ло шким је ди ни ца ма у ши рем 

сми слу.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178009 Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство за 
про све ту и на у ку Ре пу бли ке Ср би је.

1 Под уста ље ном фра зом се, та ко, под ра зу ме ва ју „сми са о но ор га ни зо ва не сло же не син так сич ке је ди ни це ко је пред ста-
вља ју по сло ви це, из ре ке, афо ри зме и сл.” (Мр ше вић Ра до вић 1987: 23).
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Ка да го во ри мо о фор ма ма фра зе о ло шких је ди ни ца у ши рем сми слу, ва жно је на по ме ну ти 
да струк тур но-се ман тич ке спе ци фич но сти ни су ни при мар не ни ну жне. Још је у ра ду Д. Мр ше-
вић Ра до вић по ка за но да се ва ри ја би лност фра зе о ло шких је ди ни ца оства ру је за хва љу ју ћи њи-
хо вом про мен љи вом лек сич ком са ста ву ко ји за ви си од спо ља шњег окру же ња, али и се ман тич ке 
при ро де са ме је ди ни це (Мр ше вић Ра до вић 1987: 135−136). Оно што ва ри јан те фра зе о ло шких 
је ди ни ца у ши рем сми слу збли жа ва с фра зе о ло шким из ра зи ма у ужем сми слу је сте уну тра шња 
фор ма. На и ме, укуп но зна че ње сло же них на зи ва и уста ље них ску по ва ре чи (не за ви сно од њи хо-
вог по ре кла − на род на му дрост, раз го вор ни је зик, умет нич ка де ла) и ре ла тив но фик си ра на фор ма 
обез бе ђу ју им зна че ње ко је ни је јед на ко про стом зби ру зна че ња лек се ма од ко јих су са чи ње ни.

Ви но гра дов за сло же не на зи ве ка же да слу же као ди рект на, не по сред на озна ча ва ња пред-
ме та и по ја ва, од но сно да се у је зи ку за из ра жа ва ње раз ли чи тих са др жа ја у од ме ра ва њу ре ал ног 
све та ко ри сте сте ре о ти пи ко ји ре ал но по сто је, за сно ва ни на људ ском ис ку ству. Та ко ђе, је дин-
стве но зна че ње слич них спо је ва ре чи пред ста вља осо бе но зна че ње, учвр шће но прак сом го вор не 
ко му ни ка ци је (Ме ле ро вич, Мо ки ен ко 2008: 85). Да кле, зна че ње утвр ђе но са мом прак сом усме ног 
обра ћа ња по пра ви лу је це ло куп ни је од зна че ња ре чи ко је фор ми ра ју фра зе о ло шку је ди ни цу, док 
је зна че ње ре чи ко је обра зу ју ова кве спо је ве са мо део це ло куп ног зна че ња фра зе о ло шке је ди ни це, 
а исто вре ме но слу жи  као сред ство из ра жа ва ња фра зе о ло шког зна че ња из ра за у це ли ни (Ме ле-
ре о вич, Мо ки ен ко 2008: 87). То, да ље, зна чи да се од нос ме ђу са став ним де ло ви ма фра зе о ло шке 
је ди ни це до пу њу је им пли цит ним се ман тич ким еле мен ти ма ка ко би се фор ми ра ло це ло куп но зна-
че ње фра зе о ло шког из ра за. 

У уста ље не фра зе В. Г. Гак (пре ма В. Пе тро вић 1989: 43) убра ја ску по ве ре чи ко ји озна ча ва-
ју уоби ча је не ве зе пој мо ва, ка кав је слу чај са из ра зом нпр. до не ти за кон, док не у ста ље ни из ра зи 
пред ста вља ју ока зи о нал не ком би на ци је лек се ма, нпр. штам па ти за кон. То зна чи да је ве за ме ђу 
ре фе рен ти ма код пр вих мо ти ви са на, а код дру гих не мо ти ви са на, од но сно да је та ко кон ци пи ра на 
уста ље ност има нент но обе леж је од ре ђе них гру па лек се ма на се ми о тич ком пла ну и да про из ла зи из 
ло гич ких, стал них ве за ме ђу пој мо ви ма (Пе тро вић 1989: 43). У та квом од но су се, да кле, ста бил не 
са став не вр сте збли жа ва ју с ока зи о нал ним но ми на ци ја ма у фор ми сло бод них син таг ми и ре че ни ца. 

1.2. Фра зе о ло ги зми у но ви нар ском сти лу

Но ви нар ски стил, пре ма Вла ди сла ви Пе тро вић, с об зи ром на мно го стру ку по ве за ност с 
раз ли чи тим сфе ра ма жи во та (по ли тич ко-иде о ло шком, дру штве но-еко ном ском, ад ми ни стра тив-
но-прав ном, кул тур ном и др.), пред ста вља сво је вр сну ме ша ви ну свих сти ло ва (Пе тро вић 1989: 
25). Ово твр ђе ње ва жно је јер нам по ка зу је оне од ли ке но ви нар ског сти ла ко је мо же мо сма тра ти 
од го вор ним за ак ту е ли за ци ју и тран сфор ма ци ју је зич ких из ра за, па са мим тим и фра зе о ло шких 
је ди ни ца ко ји ма се у овом ра ду ба ви мо: ви сок сте пен про мен љи во сти, раз у ђе но сти у по гле ду 
те ма и на чи на из ла га ња, мно го ино ва тив но сти, као и отво ре ност пре ма раз ли чи тим жан ро ви ма. 
Пре ма ре чи ма В. Пе тро вић, но вин ску фра зе о ло ги ју чи не уста ље ни фра зе о ло ги зи ра ни ску по ви 
ре чи ко ји по ти чу, син хро ниј ски гле да но, из раз ли чи те сфе ре упо тре бе је зи ка, те но се од ре ђе на 
функ ци о нал но-сти ли стич ка обе леж ја (Пе тро вић 1989: 33). Ока зи о нал на ак ту е ли за ци ја фра зе о ло-
шких је ди ни ца у овом сти лу је, са мим тим, нај о чи глед ни ја и нај че шћа.

2.  иСтОРиЈА иСтРАЖиВАњА

2.1. Фразеологизми и антипословице

Ка ко би се озна чи ла ино ва тив на упо тре ба тра ди ци о нал них по сло ви ца и дру гих уста ље них 
ску по ва ре чи, упо тре бља ва се тер мин ан ти по сло ви ца (нем. An ti spric hwort). Овај тер мин пр ви пут 
је упо тре био не мач ки лин гви ста В. Ми дер, ко ји у ан ти по сло ви це убра ја, по ред из вр ну тих по сло-
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ви ца, и из вр ну те афо ри зме и кри ла ти це по зна тих љу ди, ве ле ри зме и др. Ва жност ан ти по сло ви ца 
огле да се у то ме што као та кве пред ста вља ју осно ву за на ста нак но вих ан ти по сло ви ца, а нај ве ћу 
уло гу у то ме игра ју ма сов ни ме ди ји (но ви не, ча со пи си, ра дио, те ле ви зи ја, ин тер нет). Ан ти по-
сло ви це на ста ју из по сло ви ца и дру гих по ме ну тих је зич ких фор ми раз ли чи тим фо нет ским, мор-
фо ло шким, лек сич ким, син так сич ким и се ман тич ким про ме на ма пр во бит ног об ли ка. Пре су дан 
ути цај на њи хо во обра зо ва ње има дру штве ни и ин ди ви ду ал ни кон текст. Под ан ти по сло ви цом у 
овом ра ду сма тра ће мо сва ку фо нет ску, мор фо ло шку, син так сич ку, лек сич ку и пра во пи сну ва ри-
јан ту фра зе о ло шке је ди ни це у ши рем сми слу ко ја је ак ту а ли зо ва на, обо је на екс пре сив но шћу и 
ма ње или ви ше кон тек сту ал но усло вље на.

Ђор ђе Ота ше вић да је пред ло ге за при ку пља ње и лек си ко граф ску об ра ду срп ских ан ти по-
сло ви ца (в. Ота ше вић 2011). У свом ра ду он се ни је де таљ ни је ба вио са мом при ро дом ан ти по-
сло ви ца, али је ука зао на не ке од бит ни јих ка рак те ри сти ка ових је ди ни ца: екс пре сив ност и сна-
жну со ци јал ну и по ли тич ку ком по нен ту. Овај аутор сма тра да су ауто ри срп ских ан ти по сло ви ца 
обич но по зна ти за раз ли ку од ру ских, аме рич ких и ен гле ских ан ти по сло ви ца (Ота ше вић 2011: 
480). Ме ђу тим, аутор је ан ти по сло ви це из у ча вао ис кљу чи во на при ме ри ма афо ри за ма, од ко јих 
се ан ти по сло ви це раз ли ку ју пре све га за то што су чвр шће кон тек сту ал но ве за не, а за тим и за то 
што је њи хо во тра ја ње, са мим тим, огра ни че но. Сто га се не мо же мо сло жи ти с кон ста та ци јом да 
су ауто ри ан ти по сло ви ца увек по зна ти, јер че сто оста ју ано ним ни. 

Фра зе о ло шке је ди ни це су део кул тур ног на сле ђа јед ног је зи ка (и/или је зич ке гру пе), те 
пред ста вља ју дра го цен ре зер ват кул ту ре на ци је ко ја се тим је зи ком слу жи. Нај ва жни је из во ре за 
на ста нак фра зе о ло шких је ди ни ца уоп ште пред ста вља ју (1) чо ве ко ва при род на сре ди на, сва ко-
днев не ак тив но сти, про фе си о нал ни жи вот и (2) кул тур но на сле ђе (Мр ше вић Ра до вић 1987: 25). 
Њи хо ва тран сфор ма ци ја до ан ти по сло ви це, по ред ја сне алу зи је на пр во бит ни об лик, ба ца и но во 
све тло на ак ту ел ни дру штве ни или не ки дру ги фе но мен у ви ду са ти рич ног, иро нич ног или ду хо-
ви тог ко мен та ра до га ђа ја или осо бе, што зна чи да је углав ном и њен пра г ма тич ки чин про ме њен. 
Но ви не као је дан од нај ма сов ни јих ви до ва ин ди рект не ко му ни ка ци је до при но се у ве ли кој ме ри 
ши ре њу и при хва та њу и по зна тих и ино ви ра них фра зе о ло ги за ма (Пе тро вић 1989: 37), па се за то 
ова кве је ди ни це нај че шће сре ћу баш у но ви нар ском функ ци о нал ном сти лу. 

3.  теМА и кОРПуС

3.1. корпус, тема и циљеви истраживања

 У овом ра ду при ка за ће мо, на кор пу су из но ви нар ског функ ци о нал ног сти ла, на ко је се на чи-
не по ме ну те вр сте фра зе о ло шких је ди ни ца мо гу тран сфор ми са ти, као и ка кве су је зич ке и стил-
ске кон се квен це те тран сфор ма ци је. Наш кор пус чи ни око 400 ан ти по сло ви ца екс цер пи ра них из 
днев них и не дељ них но ви на у пе ри о ду од ма ја до но вем бра 2011. го ди не.

4.  ВРСте тРАНСФОРМАциЈА

4.1. Најчешће врсте трансформација

Не пред ви ди вост ин ди ви ду ал них асо ци ја ци ја и на чи на да се вер бал но из ра зе на ла зи се у раз ли-
чи тим екс тра лин гви стич ким фак то ри ма од го вор ним за мо ти ва ци ју и  усло вље ним сво је вр сним ма-
те ри јал ним и ду хов ним аспек ти ма је зи ка, као и со ци јал но-по ли тич ком си ту а ци јом, осо би на ма ин ди-
ви ду ал ног схва та ња све та, ства ра лач ким по тен ци ја лом го вор ни ка. Про цес тран сфор ма ци је ко ји во ди 
од фра зе о ло шке је ди ни це до ан ти по сло ви це нај че шће је пра ћен за ме на ма, ре дук ци ја ма, упо тре бом 
дру га чи јих мор фосин так сич ких об ли ка, ком би на ци јом не ких или свих по ме ну тих ва ри ја ци ја. 
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4.2. замене лексема

У скло пу фра зе о ло шке је ди ни це по сто је та кве ком по нен те ко је су нај од го вор ни је за раз у-
ме ва ње це ло куп ног зна че ња те је ди ни це и исто вре ме но су знак за ње но пре по зна ва ње. Те ком по-
нен те на зи ва мо екс пли цит ним ком по нен та ма зна че ња (екс пли ка то ри ма). Да кле, екс пли ка то ри су 
је ди ни це зна ков ног ка рак те ра, њи хо ве озна ке су по себ не ре чи у са ста ву фра зе о ло шких је ди ни ца 
или спо ју ком по не на та (Ме ле ро вич, Мо ки ен ко 2008: 230). Ове ком по нен те оста ју не про ме ње не у 
чи та вом си сте му изо мор фич них кон струк ци ја и има ју сво ју уну тра шњу фор му бу ду ћи да је мо гу-
ће са мо на осно ву њих иден ти фи ко ва ти фра зе о ло шку је ди ни цу ко ја је мо ти ва тор за но во на ста лу 
је ди ни цу. 

Ка да го во ри мо о за ме на ма лек се ма, углав ном су то лек се ме из исте или слич не лек сич ко-
се ман тич ке или те мат ске гру пе. Та кав је слу чај у сле де ћим при ме ри ма:

(1) Пла во, во лим те, пла во (текст о по бе ди На род не пар ти је у Шпа ни ји, НИН 4, 77).
(2) Че ка ју ћи па три јар ха (текст о па три јар хо вим из ја ва ма у ве зи са геј па ра дом, НИН 3, 
80).
(3) Не ка че ка Фе де рер! (текст о же љи на ших те ни се ра да у жре бу Деј вис ку па из бег ну ре-
пре зен та ци ју Швај цар ске, ВН 3, 37).
(4) Сви пу те ви во де у Фи рен цу (текст о ма тур ским екс кур зи ја ма ко је ор га ни зу ју бе о град-
ске сред ње шко ле, ВН 3, 19).
(5) Ин сти тут за мај ку и де ке (текст о иде ји да се од ра сли па ци јен ти ша љу на ре зо нан цу 
у деч је бол ни це ВН 3, 17).
(6) Од Та ди ћа оста је са мо пра зна љу шту ра пред сед ни ка оп ште прак се (НИН 2, 17).
(7) И по сле Ти та – Ти то! (текст о ре зул та ти ма ан ке те о то ме ко се и ка да се ти Ти та, НИН 
2, 46).
За ме ње не лек се ме не ка да не при па да ју истим те мат ским ни ти лек сич ко-се ман тич ким гру-
па ма. Рет ко лек се му из фра зе о ло ги зма сме њу је лек се ма ко ја чак не при па да ни ис тој вр сти 
ре чи.
(8) Зе мљо трес пред су дом (текст о су ђе њу се и змо ло зи ма ко ји ни су пред ви де ли зе мљо-
трес, НИН 5, 61).
(9) Пал ма на до да ту вред ност (текст о то ме ка ко Мир ко Цвет ко вић, пред сед ник Вла де, 
фи нан си ра оп шти ну Ја го ди на, НИН 6, 20). 
(10) Пу цањ у пре го во ре (текст о си ту а ци ји на гра нич ним пре ла зи ма с Ко со вом, НИН 5, 11).
(11) И бан ка ри пла чу (текст о ре кла ма ма ко је су на би је не емо ци ја ма, НИН 1, 33).

При ме ћу је мо да је не мо гу ће раз у ме ти го то во ни јед ну од ових кон струк ци ја уко ли ко се не 
зна кон текст у ко ме се оне ја вља ју, а то го во ри у при лог основ ним од ли ка ма ан ти по сло ви ца: вре-
мен ска и кон тек сту ал на огра ни че ност с јед не стра не, од но сно мо гућ ност да се јед ним мо де лом 
из ра зи ви ше си ту а ци ја ино ва тив ном ак ти ва ци јом и ак ту е ли за ци јом већ по сто је ћег мо де ла. Са мим 
тим што су ство ре не за по себ не при ли ке и уско ве за не за кон текст, њи хо ва ре про дук ци ја у је зи ку 
је огра ни че на. Тек ка да про чи та мо цео текст, на при мер, о фи нан си ра њу оп шти не Ја го ди на, схва-
ти ће мо да се по ве зи ва ње на ни воу Пал ма – по рез на до да ту вред ност раз ви ло на осно ву од но са 
из ме ђу дво ји це по ли ти ча ра Дра га на Мар ко ви ћа Пал ме и Мир ка Цвет ко ви ћа и на осно ву то га што 
је овај дру ги пре ми јер. То, да ље, зна чи да је не је зич ки кон текст био пре су дан у ства ра њу ан ти по-
сло ви це: Пал ма на до да ту вред ност.

4.3. Редукције

Из о ста вља њем јед ног или ви ше еле ме на та из лек сич ког са ста ва фра зе о ло шке је ди ни це до-
би ја ју се ан ти по сло вич ке тран сфор ма ци је ко је не са мо што ства ра ју ја сну алу зи ју на фра зе о ло-
шку је ди ни цу већ оста вља ју чи та о цу и мо гућ ност за до пу ња ва ње пра зног ме ста, па са мим тим и 
иза зи ва ју раз ли чи те ефек те:
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(12) Тај ни ку пац уте ру је страх (НИН 2, 21).
(13) Ми хољ ско (текст о про те сти ма у Њу јор ку због свет ске еко ном ске кри зе, НИН 6, 77).

У при ме ру Тај ни ку пац уте ру је страх ја сно је да је у пи та њу ре дук ци ја фра зе о ло ги зма уте-
ри ва ти страх у ко сти, и не је зич ки кор пус ту ни је пре су дан, док у при ме ру Ми хољ ско, ре дук ци ја 
од ми хољ ско ле то, по ка зу је сна жну ве за ност за кон текст, вре мен ску на ро чи то, јер се де мон стра-
ци је о ко ји ма је реч де ша ва ју у про ле ће (фра зе о ло ги за ци ја се од ви ја на ре ла ци ји је сен [михољско 
лето] − рас по ло же ње де мон стра на та и њи хо ва ак ци ја − про ле ће [период у ком се при ро да ак-
тивира]). 

Ре дук ци је нај че шће во де до из два ја ња екс пли ка тор них ком по нен ти (в. т. 4.6.), на осно ву ко-
јих је он да и мо гу ће иден ти фи ко ва ти по ла зну фра зе о ло шку је ди ни цу. Та ко ђе, ре дук ци је се рет ко 
ја вља ју са мо стал но, че сту су пра ће не не ким дру гим про це сом тран сфор ма ци је, ка кав је, на при-
мер, про ши ри ва ње фра зе о ло ги зма.

4.4. Проширивање фразеологизама 

По ред за ме не лек си ке, је дан од нај че шћих ви до ва тран сфор ма ци је је и про ши ри ва ње но вим 
лек сич ким ком по нен та ма пра ће но аде кват ним мор фосин так сич ким про ме на ма. Фра зе о ло шка је-
ди ни ца се че сто про ши ру је јед ном лек се мом, по не кад и две ма лек се ма ма, и те су лек се ме обич но 
у функ ци ји кон гру ент ног или па де жног атри бу та:

(14) Оче во ср це од ка ме на (текст о чо ве ку ко ји је оста вљен као бе ба, па је у 47. го ди ни ус-
пео да на ђе оца, ВН 2, 12).
(15) Ра дар ски хлад ни рат (текст о то ме ка ко Аме ри кан ци мон ти ра ју но ви ра дар у Тур ској, 
а при то ме не же ле са рад њу с Ру си јом, ВН 1, 8).
(16) Пан до ри на ку ти ја кон фли ка та (НИН 5, 10).
(17) По след ња ко сов ска бит ка (НИН 5, 6).
(18) Чу вар тај кун ских ле ђа (текст о Све тла ни Ву кај ло вић, би шој ди рек тор ки РЗ ЗО-а, 
НИН 4, 8).
(19) Бу џет ско за тиш је пред бу ру (НИН 3, 31).
(20) Ру пе на европ ском пу ту (НИН 2, 9).
(21) Шах-мат Аустри ја на ца (текст о про да ји Те ле ко ма, НИН 1, 28).
(22) Си гур на лу ка хро нич не ко руп ци је (НИН 3, 7)

До ова квих про ши ри ва ња нај че шће до ла зи ка ко би се кон кре ти зо ва ли до га ђа ји, ак те ри и 
си ту а ци је и ка ко би се њи хо ва нај до ми нан тни ја ка рак те ри сти ка из дво ји ла.2

4.5. Морфосинтаксичке промене

У при ме ри ма ка кав је Ни хле ба ни ига ра (текст о обе ћа њи ма То ми сла ва Ни ко ли ћа у пред-
из бор ној кам па њи, НИН 6, 21) до шло је до син так сич ке про ме не: пр во бит на на по ред на са став на 
по тврд на ве за дво стру ко је не ги ра на.

Мор фо син так сич ка про ме на уоча ва се и у при ме ру Дин кић би пре ци зно ме рио си ту а ци ју 
и уме сто ула ска у рат и из но ше ња пр ља вог ве ша оног за ко га ми сли да ини ци ја то на па да, иза-
брао на ста вак за по че те стра те ги је ја ча ња стран ке (НИН 4,9), где су фра зе о ло шке је ди ни це 
из но си ти пр љав веш и ући у рат по ста ле име нич ке син таг ме с гла гол ском име ни цом у цен тру. 

2  Го во ре ћи о атри бу и ра њу име ни ца у гла гол ској пе ри фра зи, Мра зо вић скре ће па жњу на то да атри бу ти у не ким слу ча-
је ви ма мо гу има ти ве о ма ва жну функ ци ју при из но ше њу пре ци зних, де таљ них ин фор ма ци ја (Мра зо вић 2009: 216). 
Аутор ка, та ко ђе, на во ди при ме ре раз би ја ња фре квент них гла гол ских пе ри фра за ко је мо же мо сма тра ти по тен ци јал-
ним из во ром за на ста нак ан ти по сло вич ких тран сфо ра ма ци ја (на при мер, има ти нај ди рект ни ји [или ди рек тан, јак, 
сна жан...] ути цај [на по ли ти ку, јав ност, културу]) итд.
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Ко ри шће њем гла гол ске име ни це уме сто гла го ла из бе га ва се ек пли ци ра ње вр ши о ца рад ње и вре-
ме на рад ње, па та ко не зна мо ко би ушао у рат / из но сио пр љав веш ни ти ка да би се то до го ди ло.

Ова кви слу ча је ви тран сфор ма ци је су ве о ма рет ки, осим ако ни су пра ће ни још не ком од 
по ме ну тих тран сфор ма ци ја (за ме ном лек си ке, про ши ри ва њем и сл.). Та ко се ме ња праг ма тич ки 
чин и син так сич ка струк ту ра чи та ве ре че ни це или ње ног де ла у при ме ри ма попут: Со ци ја ли сти 
и де мо кра те још увек ни су си гур ни по чи њу ли љу бав из по чет ка (НИН 2, 19).

4.6. издвајање експликаторне компоненте

Сми са о ни цен тар фра зе о ло шке је ди ни це је сте екс пли ка тор на ком по нен та, та ко да она са ма 
мо же би ти мо ти ва ци ја за на ста нак но вих је ди ни ца. Оту да има мо сле де ће при ме ре:

(23) По чи њу но ве бит ке, не са мо око Ко со ва (НИН 5, 7).
(24) Про су то мле ко (текст о ло шем ре пер то а ру Сте ри ји ног по зор ја и о то ме ка ко по је дин-
ци жа ле што се не ке пред ста ве ни су на шле на фе сти ва лу, НИН 2, 54).
(25) Ка ко жа ба да по ста не принц (текст о мар ке тин шком по ро бља ва њу по ли ти ке, НИН 
2, 41).

Као што се из при ме ра ви ди, екс пли ка тор не ком по нен те се из два ја ју и у пр вом при ме ру 
раз у ђу ју но вим са др жа јем, у дру гом се чи та ва по сло ви ца За про су тим мле ком не вре ди жа ли ти 
ре дук ци ја ма све ла на две екс пли ка тор не ком по нен те, син так сич ки на име нич ку син таг му, а у тре-
ћем се чи та ва бај ка све ла на две екс пли ка тор не ком по нен те и на пра вље на је ре че ни ца са по себ-
ним праг ма тич ким чи ном: ре тор ско пи та ње.

Ова квим по ступ ци ма оства ру је се ви ше ко му ни ка тив них ци ље ва: ак ту е ли зо ва на је фра зе-
о ло шка је ди ни ца (про зир на је и ис ка за на ње на лек сич ка и сема н тич ка ве за са пр во бит ном фор-
мом) и дат је из у зет но екс пре сив но обо јен го вор ни ков (у на шем слу ча ју но ви на ров) став пре ма 
ак ту ел ном до га ђа ју.

4.7. комбиновање више начина трансформација

Нај фре квент ни је тран сфор ма ци је од ви ја ју се на не ко ли ко је зич ких ни воа исто вре ме но и 
под ра зу ме ва ју ком би на ци ју ви ше по ме ну тих на чи на про ме не пр во бит них фра зе о ло шких је ди ни-
ца:

(26) Ха шим Та чи стал но ди же тен зи је на се ве ру Ко со ва ка ко би сми ри вао стра сти на ју гу 
или у соп стве ном дво ри шту (НИН 4, 15).
(27) Низ до га ђа ја про у зро ко вао је чар шиј ско ту ма че ње о „сте за њу обру ча” или ма кар 
„сла њу по ру ке” Мла ђа ну Дин ки ћу (НИН 4, 8).
(28) При ча ко ја се зо ве Ко со во и ко ја се као во де нич ки ка мен ву че око вра та Ср би је за вр-
ше на је 1999. го ди не (НИН 4, 15).
(29) У бли ском су сре ту без жан дар ме ри је, оштра рас пра ва о геј па ра ди бр зо је сти гла на 
те рен по ли ти ке, стра них ин те ре са и дру гих за ку ли сних ига ра (НИН 6, 10).

При мет но је да се, по ред ви ше стру ке тран сфор ма ци је ко ју јед на је ди ни ца пре тр пи, она че-
сто ве же за но ву, дру гу тран сфор ми са ну или не тран сфор ми са ну фра зе о ло шку је ди ни цу, што нас 
до во ди до за кључ ка да је и њи хо ва ку му ла ци ја че ста го то во ко ли ко и њи хо ве тран сфор ма ци је.

5.  зАкЉучНА РАзМАтРАњА

Да ре зи ми ра мо. По ка за ли смо да се тран сфор ма ци је вр ше ти пич но на лек сич ком (ре дук-
ци је и за ме не лек се ма) и син так сич ком ни воу (про ме не мор фо син так сич ке струк ту ре, из два ја ње 
екс пли ка тор них ком по нен ти), као и ком би на ци јом ових по сту па ка. Те тран сфор ма ци је су, углав-
ном, мо ти ви са не спо ља шњим окру же њем, те мом, по тре бом да се озна чи си ту а ци ја или по ја ва 
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слич на оној ко ју озна ча ва пр во бит на фра зе о ло шка је ди ни ца, али и да јој се да но ва ни јан са екс-
пре сив но сти и ак ту ел но сти. Уоч љи ва је и по тре ба да се фра зе о ло шка је ди ни ца тран сфо рам ци јом 
ло ка ли зу је, пре ци зни је од ре ди и сна жни је ве же за кон текст ка ко би се са оп штег ни воа зна че ња 
не у трал ног ко мен та ра или кон ста то ва ња ста ња и си ту а ци је по ме ри ла у прав цу не ког ефект ни јег 
го вор ног чи на: са ти рич ног ко мен та ра, ре тор ског пи та ња итд. 

Тран сфор ма ци је ко је до би ја мо дез ин те гра ци јом фра зе о ло шких је ди ни ца у ши рем сми слу 
мо же мо свр ста ти у ре фра зе о ло ги за ци ју. Да кле, нај пре се се ман тич ка струк ту ра пр во бит не је ди-
ни це ис пра зни ла, а за тим се за по тре бе но вин ског тек ста на пу ни ла но вим зна че њем, са ја сном 
асо ци ја ци јом на пр во бит ну струк ту ру. У вид но тран сфор ми са ним фра зе о ло шким из ра зи ма кон-
цен три ше се по се бан са др жај ко ји укљу чу је и са др жај пр во бит не је ди ни це (већ до вољ но ре ду ко-
ван са мом ње ном фор мом) и ко но та тив ни са др жај до би јен ино ва тив ним еле мен ти ма у струк ту ри 
но ве је ди ни це, те је та кав са др жај увек ши ри и ду бљи од са др жа ја не по сред но из ра же ног ре чи ма 
ко је да ту фра зе о ло шку је ди ни цу обра зу ју. 

Тран сфор ми са не фра зе о ло шке је ди ни це од ра жа ва ју ин ди ви ду ал но-ства ра лач ку спе ци фич-
ност но ви на ра и има ју ва жан кул тур ни и на ци о нал ни зна чај. Оне под ра зу ме ва ју емо ци о нал но-
вред но сну и функ ци о нал но сти ли стич ку ни јан су, ко је су не рас ки ди во по ве за не са њи хо вим пред-
мет но-ло гич ким са др жа јем (Ме ле ро вич, Мо ки ен ко 2008: 53). Све то ове је ди ни це чи ни сна жним 
из во ром но вих ан ти по сло вич ких обра за ца.

извори

НИН 1−7, Недељне информативне новине, недељни магазин, редом 1−7: 5. 5. 2011, 26. 5. 2011, 7. 7. 2011, 
22. 9. 2011, 29. 9. 2011, 6. 10. 2011, 3. 11. 2011.

ВН 1−17, Вечерње новости, дневни лист, објављен овим редом 1−17: 5. 9. 2011, 17. 9. 2011, 21. 9. 2011, 24. 
9. 2011, 25. 9. 2011, 6. 10. 2011, 7. 10. 2011, 8. 10. 2011, 9. 10. 2011, 11.10. 2011, 12. 10. 2011, 14. 10. 
2011, 15. 10. 2011, 16. 10. 2011, 19. 10. 2011, 20. 10. 2011, 21. 10. 2011, 26. 10. 2011.

литература

Мелерович, А. М. и Мокиенко, В. М. (2008). Семантическая структура фразеологических единиц совре-
менного русского языка, Кострома.

Милановић, Александар (2006). Цитатност као језичка игра у насловима београдске дневне штампе, 
Српски језик Х 1/2, 385−406.

Мршевић Радовић, Драгана (1987). Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрват-
ском језику, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Монографије, књ. LX, Београд.

Мршевић Радовић, Драгана (2008). Фразеологија и национална култура, Друштво за српски језик, Београд.
Матешић, Јосип (1982). Фразеолошки рјечник хрватскога или српског језика, Школска књига, Загреб.
Оташевић, Ђорђе (2011). Антипословице и њихова лексикографска обрада. У: Граматика и лексика у сло-

венским језицима, Матица српска и Институт за српски језик, Нови Сад − Београд, 479-486
Петровић, Владислава (1989). Новинска фразеологија, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад.



Светлана Слијепчевић

562

Svetlana Slijepčević

ON ANTISPRICHTWORTS IN JOURNALISTIC STYLE

Summary

In this paper we discuss possible patterns of transformation maxims into Antisprichworts in јournalistic functional 
style. There are different types of semantic, syntactic, morphological and lexical changes in the above mentioned 
transformations. Our main conclusion is that most of these types of sentences bear sarcastic, ironic and humoristic 
tone which emphasize people`s intentions, and their response to different situations.  
     

      Svetlana Slijepčević
       Institut za sprski jezik SANU, Beograd, Srbija 
                svetlana.slijepcevic@isj.sanu.ac.rs

mailto:svetlana.slijepcevic@isj.sanu.ac.rs


563

sonJa FiLiPoVić-koVačeVić

IS YOUR COMPUTER A VICTIM? CONCEPTUAL METAPHORS  
IN ADVERTISEMENTS FOR INTERNET SECURITY PROGRAMS1

This paper studies advertisements for Internet security programs in English from the cognitive linguistic perspec-
tive. The conceptual metaphor theory is the basic framework for analyzing how and explaining why computers 
and computer-related products in advertisements are presented indirectly. The advertisements analyzed encompass 
anti-virus and backup programs. The aim of this paper is to establish which conceptual metaphors dominate in the 
specified register and to explain which characteristics of these programs are highlighted. The results are expected 
to show that the advertisements make use of the broad concepts of danger and protection, which are narrowed 
down by linguistic and visual prompts to specific domains used in the conceptualization of Internet security pro-
grams. It is expected that these conceptual metaphors predominantly utilize the HuMan Being source domain, and 
that the conceptualization of anti-virus programs highlights prevention, while that of backup programs focuses on 
repairing damage.
 
Key words: anti-virus programs, backup programs, computers, protection, conceptual metaphors.

1.  INTRODUCTION

This paper studies advertisements for Internet security programs in English as it seems to be 
a very popular and interesting field for research. This term is used so as to encompass two types of 
programs: a) anti-virus programs, whereby the term anti-virus is used as a cover term for all types of 
malware, i.e. malicious software (e.g. viruses, worms, trojan horses, spyware, dishonest adware, scare-
ware, crimeware, …), and b) backup programs, which restore lost files affected by malware. This topic 
is popular since we are bombarded with advertisements for new versions of computers, software and 
hardware products on a daily basis in newspapers, on TV, on the Internet and in the streets (billboards). 
On the one hand, people cannot escape this, while on the other, they do not even want to since they like 
to be up-to-date technologically. Apart from being popular, this subject is interesting because of a special 
way in which computer-related products, i.e. Internet security programs and the related elements (the In-
ternet and computers) are advertized. Namely, in these advertisements it is customary to read about cy-
bercrime, waging wars, curing infections, and the like. For example, an advertisement promoting ESET 
Smart Security 4 claims that ThreatSense technology disarms internet attacks as they are released.2 In 
this way Internet malware is represented as an enemy, and the anti-virus program as a soldier who fights 
back. Thus, computer-related products are associated with something objectively unrelated to them, i.e. 
with other domains of experience. Put in other words, the main hypothesis in this research is that these 
advertisements typically contain creative conceptual metaphors whereby computers are conceptualized 
as victims and Internet security programs as protectors.  Thus, the main aim of the paper is to analyze 
how and explain why computers and computer-related products in the advertisements are presented 
indirectly by setting the analysis within the framework of cognitive linguistics, i.e. the Conceptual Meta-
phor Theory (Lakoff and Johnson 1980). To be more precise, the aims of the research are twofold:

(1) to determine which conceptual metaphors dominate in the specified register, and
(2) to explain which characteristics of Internet security programs are highlighted in such a way.

1  This paper was written as part of the project number 178002 (Languages and Cultures in Time and Space; srp. Jezici i kulture 
u vremenu i prostoru) financially supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.

2  In the whole paper examples will be italicized, whereas the key words will be underlined, too. Stressed points are given in 
bold.
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2.  CORPUS AND METHODOLOGY

The corpus contains 30 advertisements promoting Internet security programs, i.e. anti-virus and 
backup programs. They are extracted from English technology-related print magazines: PC World, 
which provides unbiased reviews of technology products, mostly computer-related, and Wired, which 
presents the most recent issues and trends in technology, business, global politics, new media, arts and 
culture, the environment, as well as the best new products. In addition, it features a great number of ad-
vertisements. The corpus also contains Internet security programs advertized on the Internet as the top 
best anti-virus and backup programs. 

The methodology used involves selecting the specified advertisements and focusing on the language 
in the headlines and the body text, but also taking into consideration the pictorial element. The selected 
textual and visual elements serve as clues for establishing dominant conceptual metaphors. Then, adver-
tisements are grouped together according to the similarity of the conceptual metaphors that they contain. 

3.  CONCEPTUAL METAPHOR THEORY AND THE INTERNET

This section of the paper will focus on briefly representing the Conceptual Metaphor Theory, as 
one of the theories of meaning in the cognitive linguistic framework, and applying it to the Internet. 

According to cognitive linguistics meaning is not contained in words, but in concepts which we 
form on the basis of our encyclopedic knowledge. Words are just prompts which activate appropriate 
concepts in the mind. One influential theory within the cognitive linguistic framework is the Concep-
tual Metaphor Theory (Lakoff and Johnson 1980), which claims that metaphor is one important way 
in which man`s conceptual system is organized. Thus, in this theory the notion of metaphor is utilized. 
However, it is metaphor as a cognitive phenomenon, as a means by which we interpret the world and 
organize our experience, and not as a linguistic, stylistic phenomenon, as it was defined traditionally.  

Put most briefly, conceptual metaphor is about understanding one concept or conceptual domain 
through another concept. The conceptual metaphor mechanism involves mapping the structure of one 
concept, which is typically experienced by the senses and well known (source domain) onto another 
conceptual domain, which is typically abstract or not experienced by the senses (target domain) (Kliko-
vac 2004: 11-12, 14). In such a way we grasp complicated concepts by resorting to concepts from our 
everyday physical and sensomotor experience, which is closer to us. For that reason, it is important that 
the mappings, i.e. correspondences between entities in different conceptual domains (Evans 2007: 130), 
are unidirectional. There are many authors investigating conceptual metaphor and establishing common 
domains of experience that are associated for the sake of easier understanding. The most influential are: 
Lakoff and Johnson (1980), Kövecses (2002, 2006), Lakoff, Espenson and Goldberg (1989) and Lakoff, 
Espenson and Schwartz (1991), the last two presenting the most comprehensive list of metaphorically 
associated domains, collected in two editions of The Master Metaphor List. 

Conceptual metaphor is commonly represented as: target concePt is source concePt. Here, the 
notion of conceptual metaphor will be illustrated by three common and universal metaphors. For ex-
ample, we often think of time in terms of money: tiMe is Money (She spends her time unwisely); we as-
sociate happiness with something which is up, rather than down: HaPPy is uP (She`s on cloud nine); when 
we are angry, we feel hot: anger is Heat (She got all steamed up).

In what follows we will focus on the metaphorical representation of the Internet, or the World Wide 
Web (the Web), since it is most closely associated with the object of the research. The conceptualization 
of studied computer programs depends on the conceptualization of the Internet, as the source of threats. 

The first issue that needs to be addressed is: Why does the Internet, or the Web, need metaphorical 
representation? In order to account for this  we have to consider what the Internet literally is. It is also 
important to differentiate between the notions of the Internet and the Web, which are often used syn-
onymously. Namely, the Internet is a broader concept. It is a global system of interconnected computer 
networks that are linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. It 



IS YOUR COMPUTER A VICTIM? CONCEPTUAL METAPHORS IN ADVERTISEMENTS FOR ...

565

is the network where all the information resides and travels via a variety of languages known as proto-
cols. The Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. It uses the HTTP 
protocol, only one of the languages spoken over the Internet, to transmit data. The Internet, not the Web, 
is also used for e-mail, which relies on SMTP, Usenet news groups, instant messaging and FTP. Thus, 
the Web is just a portion of the Internet.3

In this paper we will be referring to the Internet. As definitions showed, this concept is quite 
abstract and elusive. In order to deal more easily with the ideas of the Internet, i.e. to be aware of its 
purpose and functioning, people have been associating it with more concrete domains, i.e. with domains 
of their everyday experience. Research on conceptualizing the Internet (e.g. Coulson 2005, Rohrer 1997, 
Tomaszewsky 2002, Lombard 2005) has shown that there are various web metaphors, each of which 
highlights certain aspects of the Internet, while downplaying others, as Lakoff and Johnson (1980: 10–
13) argue. Some of these web metaphors will be illustrated and explained:

• internet is a HigHway. For example: we travel between sites; we type addresses or locations into 
our browsers; in advertisements there are pictures of highways. This metaphor focuses on speed 
and direct access to information on the web, rather than on an enjoyable journey since highways 
get us straight to a destination. (Tomaszewsky 2002)

• internet is a tiDaL waVe. For example: We surf the internet. This metaphor represents the Web 
as something huge and unstoppable. Also, it is a passive form of transportation, because a web 
surfer does not actively seek a certain destination, but rather passively follows the available 
links, similarly to getting on the upcoming waves. (Tomaszewsky 2002)

• internet is a coLLection oF DocuMents. For example: there are hypertexts; we are bookmarking a 
certain page; we browse through pages; the main image of a site is called index.html; often sites 
are listed in topical categories, as we do with book records. This metaphor focuses on informa-
tion and how it is organized. (Tomaszewsky 2002)

4.  ANALYSIS: CONCEPTUALIZATION OF INTERNET SECURITY PROGRAMS

The most general conclusion stemming from the analysis of advertisements promoting Internet 
security programs is that they exploit the concepts of danger and protection. All advertisements 
belonging to the specified category make use of at least some of the following words: protect, protection, 
safe, security, threats, defend, ... For example: The faster, lighter protection; ESET will protect you; 
noD 32 gives you security; ... keeping your data safe; blocking threats. 

The concepts of danger and protection are vague, i.e. they have a wide scope of reference in that there 
are so many different shapes they can take. In the field of computers danger literally comes from the Internet 
in the shape of various types of malware (malicious software), a general term used by computer professionals 
to mean a variety of forms of hostile, intrusive, or annoying software or program code. However, the choice 
of source domains, which serve to present the way Internet security programs protect computers at risk, is 
varied. For example, the advertisement for Spyware Doctor, an anti-virus program, makes use of the MeDicaL 
source domain, as is signaled by the word doctor and the picture of a stethoscope. Thus, it is textual and visual 
elements in advertisements that narrow down the scope of the concepts of danger and protection. It is our task 
to determine which source domains are highlighted in the conceptualization of Internet security programs. 
However, prior to identifying concrete conceptual metaphors, we will present four general4 conceptual 
metaphors which may be said to encompass all the others, which are conditioned contextually.

3  The definitions of the Internet and WWW are provided on the basis of the following sources:
 http://www.sharpened.net/glossary/definition/internet , http://www.sharpened.net/glossary/definition/www , http://www.

webopedia.com/DidYouKnow/Internet/2002/Web_vs_Internet.asp,
 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet , http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
4  Both concrete and general conceptual metaphors, as they are labeled here, belong to the category of specific level metaphors, 

with the former being more specific than the latter. For example, the metaphor anti-Virus PrograMs are Doctors is a concrete 
instance of the more general metaphor anti-Virus PrograMs are Protectors. 
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the first general conceptual metaphor that can be identified is: internet is a dangerous place. In 
order to account for this it is important to establish a connection between the Internet and the operating 
system. Namely, any application program, including web browsers, cannot function without the services 
of the computer`s operating system. The operating system Windows offers  ample and limitless surfing 
opportunities, which is implied by its very name (a window as a way out), as well as its latest motto in 
advertizing: Life without walls! This motto hides the conceptual metaphors oBstacLes to action are oBstacLes 
to Motion5 and oPPortunities are oPen PatHs6. By implication, if there are no limits to an operating system, 
there are no limits to the application programs it supports. Thus, one has limitless, free access to web pages 
containing text, images, videos, and other multimedia and navigates between them via hyperlinks (i.e. the 
Web). However, the fact that one can do whatever one wants in the cyber space implies that one is at a greater 
risk from viral threats because of the possibility of visiting non-secure, unauthorized websites.

The second conceptual metaphor that can be established is computer malware is a threat.
Third, the very fact that there is a need for protection on the Internet implies that computers 

are at risk, which leads to establishing another new conceptual metaphor related to the previous one: 
computers are potential victims.

Fourth, if there is danger and a victim, there is a logical need for a means of protection. Thus, the 
metaphor internet security programs are protectors is established.

4.1. Analysis: conceptualization of antivirus programs

In the conceptualization of anti-virus programs there are five dominant source domains: MeDicine, 
war, inteLLigence, anDroiD and criMe. each of them represents a metaphor group, i.e. contains several 
related metaphors as concrete realizations of the four general Internet-related metaphors listed: internet 
is a Dangerous PLace, etc. In other words, they feature different concrete types of a dangerous place 
(www), danger (malware), victims (computers) and protectors (anti-virus programs). Thus, these metaphor 
categories are actually metaphor families which account for the representation of the very object of 
analysis, Internet security programs, but also for the representations of the related elements: the Internet, 
which operates on a computer, the computer itself and malware, which disrupts the computer. Thus, all 
these elements constitute a well-connected closed system, which needs to be considered in its entirety.
(1) medicine metaphor. The most conventional metaphor in the computing register seems to be the 
BioLogicaL Virus metaphor, whereby a malicious computer software is represented as a biological virus. 
This conceptual metaphor is based on analogy: as biological viruses enter the body and infect cells, 
computer viruses7 get into computers and have a malicious effect on computer files. They can also 
replicate themselves and spread malicious function from one infected system to another similarly to 
biological viruses which spread infection. 

The MeDicine metaphor group in the advertisements contains the following metaphorical mappings:
coMPuter MaLware is a BioLogicaL Virus

anti-Virus PrograMs are Doctors

anti-Virus PrograMs are MeDicines 
reMoVing MaLware is curing

They are directly expressed by means of both linguistic and visual elements. Thus, the MeDicine 
metaphor is signaled by “medical” words in product names. For example anti-virus, as in: Kaspersky 
Anti-virus 2009, ESET noD32 Anti-virus 4, or doctor in Spyware Doctor, or in body texts:
Protecting computers is no longer just about keeping them safe from infiltration by viruses. 

5  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 31). For example: We hit a roadblock when we tried to repeat the 
experiment. i’ve hit a brick wall in my analysis.

6  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 69). For example: i can go wherever  i want with this project. open 
up your own opportunities.

7  The term computer virus is sometimes used so as to include all types of malware, even those that do not have the reproductive 
ability.
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our award-winning security technology is the most effective way to stop viruses, spyware, hackers, 
spam and other internet threats.
BitDefender Anti-virus Pro 2011 does a good job disinfecting PCs.

There are medicine-related signals in pictures, as well. For example, in the advertisement for 
Spyware Doctor there is a picture of a doctor with a stethoscope. 

The metaphors relating to computers as victims and the Internet as a dangerous place are not 
expressed directly, but rather implied through related mappings between the source and the target 
domains. Since computer malware represents viruses to be cured, we have a mental picture of computers 
as people whose bodies are attacked by viruses and who need to be cured by doctors or medications. 
Thus, the implied new metaphors are: coMPuters are PeoPLe and internet is an inFecteD BoDy.

The MeDicine metaphor in relation to the threats on the Internet focuses on the prevention of 
destructive programs if possible (anti-, like a vaccine), or if not, then on efficient repair (like curing).

(2) The war metaphor is also very dominant in the studied advertisements. The internet is conceptualized 
as a battlefiled (dangerous place), where there are various physical attacks by malware, but there are also 
warriors using weapons to fight the enemies. The involved metaphorical mappings can be stated as the 
following metaphors:
internet is a BattLeFieLD

coMPuter MaLware is an attacker

coMPuters are attackeD PeoPLe

anti-Virus PrograMs are warriors

reMoVing MaLware is FigHting witH weaPons

For example:
Engineered to disarm threats before they strike, it maintains higher performance levels with low system 
resource consumption. (ESET NOD32 Anti-virus 4)
TheatSense disarms internet attacks as they are released, not after the fact. (ESET Smart Security 4)
Panda Anti-virus Pro 2011 is an effective defender.
Kaspersky Anti-Virus 2011 is very effective at blocking new malware attacks.

There is a very creative metaphor in an advertisement for Kaspersky anti-virus program. The 
picture represents a medieval warrior from the back wearing armour, a helmet and a spear, head down; 
he is retreating, obviously beaten. The headline is: Don`t be so sad. you were very good, once upon a 
time. This conjures up the following concrete metaphor variation:

oLD anti-Virus PrograMs are DeFeateD MeDieVaL warriors

In general, the war metaphor in the studied advertisements focuses on the efficiency of anti-virus 
programs, i.e. they thoroughly clear the computer from viruses in analogy with physical fighting, where 
enemies are exterminated, i.e. totally destroyed.

(3) intelligence metaphor. In this type of conceptualization anti-virus programs are directly 
represented as people. The focus is primarily on their intelligence, i.e. their ability to discern various 
threats in the virtual space, but also on their being on the alert and not missing anything. As for the web, 
there is no direct reference as to what kind of threat there may be, so the implication is that the web 
metaphor relied on here is coMPuter networks as targets For intrusion. The metaphoric mappings can 
be stated in this way8:
coMPuter networks are targets For intrusion9 
coMPuter MaLware is an intruDer

anti-Virus PrograMs are inteLLigent PeoPLe10 

8  What computers are is left unspecified in this type of metaphoric conceptualization.
9  This conceptual metaphor was identified by Lombard (2005).
10  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 181) identified the metaphor coMPuters/PrograMs are inteLLigent 

PeoPLe witH inDePenDent wiLLs.



Sonja Filipović-Kovačević

568

reMoVing MaLware is Being on tHe aLert

For example:
A system so intelligent it actually knows what`s good, what`s bad, and what to keep a close watch on.
Practice protection utilizing our intelligent ThreatSense technology.
in fact, we offer the scalable noD 32 Anti-virus Business Edition and fully-integrated Smart Security. 
BitDefender Anti-virus Pro 2011 does a good job at detecting malware.

The inteLLigence metaphor in the studied advertisements casts the anti-virus program as a good 
alarm system, i.e. its ability to prevent computer diseases. 

(4) crime metaphor. This metaphor is not so productive as the previously listed. It mostly stems from 
representing viral threats on the Internet as cybercrime. For example:
Worried about cybercrime? ESET will protect you…Effective, fast protection for your PC 
... By blocking threats the second they`re released, we`ll keep your internet experience safe and secure. 
(ESET Smart Security 4)
Along with anti-virus, identity theft and cybercrime protection, new Scam Alerts keep you safe from the 
latest cybercrime schemes like “get rich quick” offers. (PC Tools Internet Security)
 
The metaphorical mappings in this metaphor group are the following:
internet is a District witH a HigH criMe rate 
coMPuter MaLware is a criMinaL

coMPuters are tHreateneD PeoPLe

anti-Virus PrograMs are PoLice oFFicers

The criMe metaphor in relation to security issues on the Internet focuses on representing viral threats 
as something illegal that needs to be stopped.

(5) android metaphor: 
anti-Virus PrograMs are anDroiDs

This metaphor is very dominant visually. Many advertisements contain pictures of androids, 
which themselves are blends of machines and people. They stand for anti-virus programs, which are 
typically represented as people, as seen in the previously listed metaphors.  

In addition to the listed types of metaphor groups, the studied advertisements often feature incon-
sistent use of conceptual metaphors, or combined conceptual metaphors. The advertisement begins 
with one conceptual metaphor and then switches to another one, with the result of intertwined meta-
phors. Thus, we simultaneously have a double or triple mental image of Internet related problems and 
issues, and consequently an implicit focusing on different characteristics of anti-virus programs. For 
example, in an advertisement for ESET NOD32 Anti-virus four conceptual metaphors intertwine: the 
MeDicine metaphor (viruses), the criMe metaphor (infiltration), the inteLLigence metaphor (intelligent) 
and the war metaphor (disarm, strike):
Protecting computers is no longer just about keeping them safe from infiltration by viruses… Loss or 
corruption of confidential data or sensitive client information via trojans or spyware can spell disas-
ter for any business…. our award-winning ESET noD32 Anti-virus provides all your endpoints with 
advanced, practice protection utilizing our intelligent ThreatSense technology. Engineered to disarm 
threats before they strike, it maintains higher performance levels with low system resource consumption.

4.2. Analysis: conceptualization of backup programs

Backup programs have a somewhat different function from anti-virus programs. They repair the 
damage that has already been done, i.e. try to save documents destroyed by destructive computer mal-
ware, like computer viruses, worms and Trojan horses, which cause damage. Thus, they are protectors 
of computers as well, but in a different way. The advertisements for backup programs, as a rule, make 
use of the following words: safe, save, restore, …
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On a more concrete level, one can distinguish between the following types of conceptual metaphors, 
hidden in the very word backup, which occurs both in products` names and advertisement texts:
(1) (a) BackuP PrograMs are PeoPLe wHo regain Possessions 
  (b) BackuP PrograMs are PeoPLe wHo MoVe Possessions uP

For example:
(program`s names) Carbonite online Backup, Genie-Soft backup manager 
(text in the advertisement) Carbonite. Back it up. Get it back. We can`t stop the virus, but we can make 
sure your files are in a safe place… Millions of people will lose irreplaceable computer files in the 
next years. For just pennies a day, Carbonite online Backup will make sure you`re not one of  them…
Carbonite automatically encrypts and saves your files to secure offsite data centres. it`s quick and easy 
to set up on both PCs and MACs. Should anything ever happen to your computer, you can easily restore 
your files. And you can securely access them anywhere – even from an iPhone or BlackBerry smart 
phone.11

These two metaphors relating to backup programs resulted from the intertwining of the following 
metaphors: 
existence is Location uP Here12 
cHange oF state is cHange oF Location13 (get it back)
regaining a ProPerty is regaining a Possession14 
Possessing is HoLDing15

In this type of metaphorical representation the concepts of holding and the upper part of the 
vertical scale are active, meaning that unaffected “healthy” documents are held or are up. On the other 
hand, the documents which vanished because affected by viruses, are not in our hands any more, or they 
are moved somewhere deep. Thus, saving them involves either getting hold of them again, or moving 
them to the surface, which is what backup programs do.

These conceptual metaphors focus on what backup programs do - they save files. 

(2) BackuP PrograMs are MecHanics

Some advertisements for backup programs make use of words like tune or tune up. For example: 
First look: MAGiX PC Check and Tuning 2012, TuneUp utilities 2012, PC Tools Simple Backup

This conceptual metaphor focuses on both what backup programs do, i.e. repair machines, and 
how they do it, i.e. very precisely, because tuning means making small changes to machines so that they 
work as well as possible. 

(3) BackuP PrograMs are gHosts

Some backup programs make use of words such as ghost and shadow in the very product names. 
For example: norton Ghost 15: the famous disk cloning tool reviewed, StorageCraft Shadowprotect 
Desktop 4.

This conceptual metaphor focuses on how backup programs work, i.e. the manner of activity. 
They do their task when needed, but are not intrusive. 

(4) BackuP PrograMs Bring LigHt

This conceptual metaphor is rendered pictorially. For example, in the advertisement for Genie-Soft, 
Genie backup manager, the headline says: if he only made a backup ....! The body text says: Can you 

11  There is a picture of viruses (microscopically rendered) in the computer screen
12  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 70)
13  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 4, 15)
14  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 6, 17)
15  Lakoff, Espenson, Goldberg and Schwartz (1989/1991: 193)
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imagine a Backup utility that delivers a complete solution that`s easy to use yet powerful and flexible? 
imagine a Backup utility that can backup and restore all your vital personal data including emails, settings 
and programs to almost any remote media. Well, imagine no more as Genie-soft has it all.

More importantly, there is a picture of a young man sitting on the floor in the dark, looking 
desperate. 

The established metaphor relies on the following metaphors: 
iMPeDiMents to awareness are iMPeDiMents to seeing16

BaDness is Darkness17

This conceptual metaphor highlights the importance of backup programs because without the 
data store in computers people remain ignorant.

5.   CONCLUSION

In conclusion, the answer to the question posed in the title, whether computers are victims, is yes. 
The advertisements analyzed within the theoretical framework of the Conceptual Metaphor Theory cast 
the Internet as a dangerous place, and computer malware, which comes from the Internet and tends to 
damage computers, as a type of threat. Thus, computers are conceptualized as potential victims (people) 
of specific types of threats, mostly viruses, armed enemies or intruders with bad intentions. They need 
protection, which is granted by Internet security programs. These encompass two types of programs, 
anti-virus and backup programs, which are both conceptualized as protectors although they have 
somewhat different functions. Anti-virus programs try to stop computer viruses as they are attacking. 
Their task is primarily to prevent Internet threats altogether or notice them and stop them in the early 
stages. Thus, with anti-virus programs the focus is on prevention, which is conceptualized as either 
vaccinating and curing affected documents, physically fighting, patrolling, or being constantly on the 
alert. Finally, the identified conceptual metaphors for anti-virus programs utilize the HuMan Being source 
domain, whereby anti-virus programs are represented as people who prevent from harm in concrete 
threatening circumstances, i.e. as doctors, warriors, intelligent people, police officers and androids. 

On the other hand, backup programs operate if anti-virus programs fail, resulting in the damage 
and disappearance of computer documents. Thus, with backup programs the focus is on repairing since 
the damage has already been done. The identified conceptual metaphors for backup programs utilize the 
HuMan Being source domain again. However, the stress is on repairing rather than on prevention. Thus, 
backup programs are mechanics, as well as people who regain possessions (since HaVing is HoLDing) or 
move possessions up (since wHat is uP exists). Also, backup programs have to do with light, because 
wHat is Lit is VisiBLe anD aVaiLaBLe. 

The research results show that computer-related products in advertisements are largely  
anthropomorphized. This happens as a result of a close metonymic link between the computer and the 
man of the 21st century, as its faithful user. As computers are growing ever more popular and as the 
range of their users is extending, we can expect more intriguing advertisements for computer-related 
products in the future to be created for their potential users, i.e. buyers.  
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Соња Филиповић-Ковачевић

ДА ЛИ ЈЕ ВАШ КОМПЈУТЕР ЖРТВА? ПОЈМОВНЕ МЕТАФОРЕ У РЕКЛАМАМА  
ЗА ПРОГРАМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ

Резиме

Пред мет ис тра жи ва ња су ре кла ме ко је про мо ви шу ком пју тер ске про гра ме за без бед ност на ин тер не ту из 
ког ни тив но лин гви стич ке пер спек ти ве. Ком пју тер ски про из во ди у ре кла ма ма на ен гле ском је зи ку че сто се 
пред ста вља ју ин ди рект но, уз упу ћи ва ње на пот пу но не по ве за не до ме не ис ку ства, те је ов де при ме ње на 
Те о ри ја пој мов не ме та фо ре ка ко би се об ја снио уоче ни фе но мен. Глав ни циљ ис тра жи ва ња био је уста но-
ви ти пој мов не ме та фо ре ко је до ми ни ра ју у овим ре кла ма ма и об ја сни ти ко је се ка рак те ри сти ке про гра ма на 
овај на чин сми шље но ис ти чу. Про у ча ва ни су ан ти ви ру сни и бе кап про гра ми, ко ји има ју слич не, али ипак 
раз ли чи те функ ци је. У ре кла ма ма уоп ште екс пло а ти шу се пој мо ви опа сно сти и за шти те, ко ји се кон кре-
ти зу ју кроз пој мов не ме та фо ре с раз ли чи тим из вор ним до ме ни ма у за ви сно сти од то га ко ја ка рак те ри сти ка 
про из во да се же ли по себ но ис та ћи. Оп ште пој мов не ме та фо ре су: ин тер нет је оПа Сно Ме Сто, КоМ Пју тер СКи 
Ви руС је оПа СноСт, КоМ Пју тер је По тен ци јал на жр тВа и Про граМ за без беД ноСт на ин тер не ту је за штит ниК. Ан-
ти ви ру сни про гра ми има ју за да так да за у ста ве ви ру се док на па да ју. Сто га, пој мов не ме та фо ре нај че шће 
на гла ша ва ју пре вен ци ју, ко ја се кон цеп ту а ли зу је као вак ци ни са ње или ле че ње до ку ме на та, као фи зич ка 
од бра на, по ли циј ско па тро ли ра ње или стал на опре зност. У овим пој мов ним ме та фо ра ма до ми нан тан је чо-
ВеК као из вор ни до мен, при че му се ан ти ви ру сни про гра ми пред ста вља ју као љу ди ко ји пру жа ју за шти ту у 
кон крет ним опа сним си ту а ци ја ма, тј. као ле ка ри, рат ни ци, ин те ли гент ни љу ди, по ли цај ци или ан дро и ди. С 
дру ге стра не, бе кап про гра ми се ак ти ви ра ју ако ан ти ви ру сни про гра ми не оба ве свој за да так, а као ре зул тат 
не ста ну до ку мен ти. Сто га, у овим пој мов ним ме та фо ра ма ак це нат је на по прав ци, јер је ште та већ на не та. 
И ове ме та фо ре ко ри сте из вор ни до мен чо ВеК, али та ко да је ак це нат на по прав ци, а не на пре вен ци ји. Та ко, 
бе кап про гра ми су мај сто ри, или љу ди ко ји вра ћа ју оно што им при па да (јер иМа ти је Др жа ти) или ко ји по-
ме ра ју ства ри ка го ре (јер оно што је го ре По Сто ји). Та ко ђе, ја вља ју се и ме та фо ре у ве зи са све тлом, јер оно 
што је СВе тло је уоч Љи Во и уПо тре бЉи Во. На кра ју, по ка за ло се да су ком пју тер ски про из во ди у ре кла ма ма 
знат но ан тро по мор фи зо ва ни услед бли ске ме то ни миј ске ве зе из ме ђу ком пју те ра и са вре ме ног чо ве ка, као 
ње го вог вер ног ко ри сни ка. 

Соња Филиповић-Ковачевић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Србија

sonjaf@eunet.rs
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oLga Panić kaVgić

VEZA IZMEĐU KOOPERATIVNOSTI I UČTIVOSTI  
PRILIKOM NESLAGANJA SA SAGOVORNIKOM 

 U AMERIČKIM I SRPSKIM FILMSKIM DIJALOZIMA1

Rad se ba vi ve zom iz me đu Gri ce o vog prin ci pa ko o pe ra tiv no sti i te o ri je uč ti vo sti na pri me ri ma ne sla ga nja sa sa go-
vor ni kom u di ja lo zi ma iz ame rič kog igra nog fil ma Playing by He art i srp skog Že na sa slo mlje nim no sem. Osla nja-
ju ći se na po le mi ku ko ja se ti če pri ro de ve ze iz me đu fe no me na ko o pe ra tiv no sti i uč ti vo sti, pred met in te re so va nja 
ovog ra da je ste nji ho vo is po lja va nje u oda bra nim si tu a ci ja ma, ilu stro va no pri me ri ma go vor nog či na ne sla ga nja u 
film skim di ja lo zi ma na en gle skom i srp skom je zi ku. U ob zir su uze ta dva su prot sta vlje na gle di šta: s jed ne stra ne, 
ono ko je za stu pa ju Le ech i Brow no va i Le vin son, po ko ji ma te o ri ja uč ti vo sti pred sta vlja svo je vr snu do pu nu i nad-
grad nju Gri ce o vog prin ci pa ko o pe ra tiv no sti; i, s dru ge stra ne, no vi ji do pri no si te o ri ji uč ti vo sti, po put onih Wat tsa i 
Werk ho fe ra, ko ji po či va ju na sta vu da je ova kva ve za ne u te me lje na, te sto ga neo prav da no i ve štač ki us po sta vlje na. 
Uzi ma ju ći u ob zir ar gu men te oba su prot sta vlje na gle di šta, ovaj rad, pro u ča va ju ći na oda bra nom uzor ku di ja lo ga 
fe no me ne ko o pe ra tiv no sti i uč ti vo sti me to dom kva li ta tiv ne ana li ze, po ku ša va da do pri ne se objek tiv ni jem i pot pu-
ni jem sa gle da va nju ove pro ble ma ti ke u dva je zi ka i dve kul tu re. 

Ključ ne re či: ko o pe ra tiv nost, uč ti vost, ne sla ga nje sa sa go vor ni kom, di rekt nost, in di rekt nost, ubla že no ne sla ga nje, 
ne u bla že no ne sla ga nje, pri hva tlji vo ver bal no po na ša nje, in di vi du a li stič ka kul tu ra, in te gra ti vi stič ka kul tu ra

1.  NESLAGANJE SA SAGOVORNIKOM U SVETLU PRINCIPA  
     KOOPERATIVNOSTI I TEORIJE UČTIVOSTI

Ve za iz me đu prag ma tič kih fe no me na ko o pe ra tiv no sti2 i uč ti vo sti pred sta vlja pred met vi še go di-
šnje i još uvek ak tu el ne po le mi ke u lin gvi stič kim, an tro po lo škim i so ci o lo škim kru go vi ma. Go vor ni 
čin ne sla ga nja sa sa go vor ni kom či ni ide a lan je zič ki ma te ri jal za upo re đi va nje i su prot sta vlja nje dve 
lin gvi stič ke ško le mi šlje nja ko je se raz li ku ju, iz me đu osta log, po pi ta nju od re đe nja kon cep ta i ter mi na 
uč ti vo sti i nje go ve ve ze s ko o pe ra tiv no šću uče sni ka u ko mu ni ka ci ji. Nji ho ve osnov ne po stav ke u ovom 
ra du ukrat ko će bi ti pri ka za ne i na knad no ilu stro va ne od go va ra ju ćim pri me ri ma film skih di ja lo ga na 
en gle skom i srp skom je zi ku, pre u ze tih iz jed nog srp skog i jed nog ame rič kog film skog ostva re nja. Ta ko-
đe, opi sa ni di ja lo zi tre ba da do pri ne su upo red nom sa gle da va nju dve kul tu re – ame rič ke, po pret po stav-
ci pre te žno in di vi du a li stič ke (eng. ne ga ti ve po li te ness cul tu re) i srp ske, pre vas hod no in te gra ti vi stič ke 
(eng. po si ti ve po li te ness cul tu re).

1.1. Princip kooperativnosti i govorni čin neslaganja sa sagovornikom

Pre ma Gri ceu (1975), u ci lju uspe šni je ko mu ni ka ci je, i po ši lja lac i pri ma lac po ru ke tre ba da bu-
du ko o pe ra tiv ni – dru gim re či ma, da se pri dr ža va ju od re đe nih prin ci pa ko mu ni ka ci je ko ji se te me lje na 
me đu sob noj sa rad nji. Gri ce ov prin cip ko o pe ra tiv no sti (eng. the Co o pe ra ti ve Prin ci ple) za sni va se na 
če ti ri mak si me (Gri ce 1975: 26-27): 

1  Rad je na stao kao re zul tat is tra ži va nja na pr o jek tu Mi ni star stva za na u ku i teh no lo ški raz voj Re pu bli ke Sr bi je br. 178002 
„Je zi ci i kul tu re u vre me nu i pr o sto ru“. Ov de iz ne sen sa dr žaj pred sta vlja re zul ta te is tra ži va nja ko ji su usme no sa op šte ni na 
Me đu na rod noj kon fe ren ci ji Je zi ci i kul tu re u vre me nu i pr o sto ru, odr ža noj 26. 11. 2011. na Fi lo zof skom fa kul te tu u No vom 
Sa du, u okvi ru re a li za ci je isto i me nog pr o jek ta.

2  Pre vo di ter mi na iz obla sti ko o pe ra tiv no sti i uč ti vo sti sa en gle skog je zi ka da ti su po uzo ru na re še nja pred lo že na u Pr ćić 
(2010), Pe ro vić (2009) i Mi šić Ilić (2006) ili, pak, pred sta vlja ju autor ki ne lič ne do pri no se ter mi no lo gi ji ove obla sti na srp-
skom je zi ku.
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1. mak si mi kva li te ta ili isti ni to sti (eng. ma xim of qu a lity), ko jom se od go vor ni ka zah te va isti ni tost 
is ka za;

2. mak si mi kvan ti te ta ili in for ma tiv no sti (eng. ma xim of qu an tity), ko jom se od go vor ni ka zah te va 
od go va ra ju ća ko li či na in for ma ci ja; 

3. mak si mi re le vant no sti (eng. ma xim of re la tion), ko jom se od go vor ni ka zah te va do pri nos pri me-
ren to ku da tog pro ce sa ko mu ni ka ci je, te

4. mak si mi na či na ili ja sno sti (eng. ma xim of man ner), ko jom se po ši lja lac po ru ke oba ve zu je na iz-
be ga va nje ne ja sno ća, dvo smi sle no sti i po na vlja nja, kao i na pre no še nje sa dr ža ja is ka za na kra tak, 
sa žet i ja san na čin.

S dru ge stra ne, je zič ki is po lje no ne sla ga nje sa sa go vor ni kom, tj. go vor ni čin ne sla ga nja, ka rak te-
ri šu dva osnov na svoj stva: kao pr vo, ne sla ga nje sa sa go vor ni kom ogra ni ča va po lje de lo va nja sa go vor ni-
ka i, kao dru go, ova kvo ver bal no po na ša nje in he rent no uklju ču je po sto ja nje kon flik ta i su ko ba in te re sa 
(Loc her 2004: 94). Od ključ nog je zna ča ja, me đu tim, na gla si ti da ne sla ga nje sa sa go vor ni kom ni u kom 
slu ča ju ne zna či nu žno i ne do sta tak ko o pe ra tiv no sti. Dru gim re či ma, go vor nik se ne sla že sa sa go vor ni-
kom, ali pri tom mo že da:

1.  go vo ri isti nu;
2.  ne ka že ni vi še ni ma nje ne go što je po treb no;
3.  ne skre će s osnov ne te me raz go vo ra, te
4.  ne sla ga nje is ka zu je na kra tak, ja san i di rek tan na čin. 

Da kle, go vor nik, pri dr ža va ju ći se sve če ti ri mak si me, ne na ru ša va prin cip ko o pe ra tiv no sti. Isto-
vre me no, me đu tim, na ovaj na čin naj če šće na ru ša va prin cip uč ti vo sti.

1.2. Princip učtivosti i govorni čin neslaganja sa sagovornikom

Prin cip uč ti vo sti (eng. the Po li te ness Prin ci ple) me đu pr vi ma je for mu li sao Le ech (1983) kao 
po stav ku ko ja po či va upra vo na prin ci pu ko o pe ra tiv no sti, i to kao nje go va neo p hod na do pu na, jer ob ja-
šnja va i oprav da va mo ti va ci ju go vor ni ka u slu ča ju na ru ša va nja mak si ma. Na da lje, Brow no va i Le vin son 
(1978, 1987), za čet ni ci naj ši re pri hva će ne te o ri je uč ti vo sti, kao je dan od svo jih naj i stak nu ti jih do pri no sa 
ovoj obla sti da ju od go vor na sle de će va žno pi ta nje: če mu in di rekt nost ko jom se na ru ša va prin cip ko o pe-
ra tiv no sti? Po ovim auto ri ma, go vor nik in di rekt no šću is ka za spre ča va čin ugro ža va nja li ca sa go vor ni ka, 
ali i skri va ili ubla ža va po ten ci jal ni an ta go ni zam iz me đu se be i sa go vor ni ka.

I Le ech, kao i Brow no va i Le vin son, zna čaj no me sto u svo jim ras pra va ma o fe no me nu uč ti vo sti 
pri da ju go vor nim či no vi ma sla ga nja i ne sla ga nja sa sa go vor ni kom. Ta ko jed na od mak si ma u okvi ru Le-
ec ho vog prin ci pa uč ti vo sti je ste upra vo mak si ma sla ga nja (eng. Agre e ment Ma xim), po ko joj „tre ba te ži ti 
mak si mal nom ste pe nu sla ga nja sa sa go vor ni kom i mi ni mal nom ste pe nu ne sla ga nja“ (Le ech 1983: 132). 
Brow no va i Le vin son, pak, uvo de, iz me đu osta lih, dve pot ka te go ri je in te gra tiv ne3 uč ti vo sti ko je for mu li-
šu kroz stav da „tre ba te ži ti sla ga nju i iz be ga va ti ne sla ga nje sa sa go vor ni kom“ (Brown i Le vin son 1987: 
112-117).

Ne sla ga nje sa sa go vor ni kom u naj ve ćem bro ju slu ča je va sma tra se ne po želj nim vi dom ver bal nog 
po na ša nja (Po me rantz 1984) jer je to čin ko ji po ten ci jal no ugro ža va li ce sa go vor ni ka – sa go vor ni ko vu 
„pred sta vu o se bi u oči ma dru gih“ (Brown i Le vin son 1987: 61, pre ma kon cep tu i ter mi nu fa ce, ko jeg 
uvo di i de fi ni še Gof fman 1967: 5). Sto ga se iz be ga va nje, ili, u naj ma nju ru ku, ubla ža va nje ne sla ga nja 
sma tra jed nim od osnov nih ci lje va uspe šne ko mu ni ka ci je.

Što se, pak, ti če na či na na ko ji is kaz mo že bi ti for mu li san, Brow no va i Le vin son (1987) uvo de 
ska lu ko jom se is ka zi ran gi ra ju pre ma ste pe nu uč ti vo sti, i to:
	od naj uč ti vi je op ci je, ko ja, u slu ča ju ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, pod ra zu me va da se ono ni ne 

is po lji ver bal nim pu tem, tj. da se pre ću ti (eng. say not hing), pre ko

3  Po jam in te gra tiv ne na su prot in di vi du a li stič koj uč ti vo sti bi će ob ja šnjen u da ljem to ku tek sta.
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	kraj nje in di rekt nog is ka za (eng. say so met hing off re cord), kad po sto ji sa mo aso ci ja tiv na i kraj nje 
in di rekt na na zna ka da je u pi ta nju od go vor ko jim se is po lja va ne sla ga nje s pret hod nim is ka zom, 
i

	di rekt nog is ka za (eng. say so met hing on re cord), pri me nom stra te gi ja in di vi du a li stič ke uč ti vo sti 
(eng. ne ga ti ve po li te ness stra te gi es) ili in te gra tiv ne uč ti vo sti (eng. po si ti ve po li te ness stra te gi es), 
do

	kraj nje di rekt nog is ka za (eng. say so met hing bald on re cord), ko jim se otvo re no i bez ubla ža va-
nja iz no si stav su pro tan sa go vor ni ko vom, što pred sta vlja naj ma nje uč tiv na čin ver bal nog is po lja-
va nja ne sla ga nja s dru gom oso bom.

Iz na ve de nog ran gi ra nja sle de iz ve sne po sle di ce go vor ni ko vog iz bo ra stra te gi je uč ti vo sti: vi še 
ran gi ra na stra te gi ja pod ra zu me va vi ši ste pen in di rekt no sti, a, sa mim tim, i ni ži ste pen ne po sred no uoč lji-
ve ko o pe ra tiv no sti. Bit no je na po me nu ti da se pri me nom stra te gi ja in di vi du a li stič ke uč ti vo sti na gla sak 
sta vlja na po što va nje sa go vor ni ko ve sa mo stal no sti, pri vat no sti i raz li či to sti i ne na me ta nje svog mi šlje-
nja dru goj oso bi (kao, na pri mer, u is ka zu: Da li bi ti, mo lim te, sme ta lo da ma lo otvo ri mo pro zor?), te 
se ta kvi is ka zi obič no od li ku ju vi so kim ste pe nom in di rekt no sti. S dru ge stra ne, stra te gi ja ma in te gra tiv ne 
uč ti vo sti, ko je naj če šće re zul ti ra ju di rekt ni jim is ka zi ma, na gla ša va se po sto ja nje slič no sti i bli sko sti me-
đu sa go vor ni ci ma, pri pa da nje istom dru štve nom kru gu i stre mlje nje slič nim ci lje vi ma (kao, na pri mer, 
u is ka zu: ’Aj de, mo lim te, da ma lo otvo ri mo pro zor!), te se i ste pen ne po sred nog po što va nja prin ci pa 
ko o pe ra tiv no sti u ova kvim slu ča je vi ma mo že sma tra ti vi šim.

1.3. Suprotstavljena gledišta

Po čet kom de ve de se tih go di na 20. ve ka me đu lin gvi sti ma i an tro po lo zi ma, u okvi ru ta ko zva nog 
post mo der nog pri stu pa ovoj pro ble ma ti ci (eng. post mo dern vi ew/ap pro ach, ka ko ga ime nu je Watts 
2005a, 2005b, pr vo bit no 1992), ja ča ju mi šlje nja su prot sta vlje na sta vo vi ma Brow no ve i Le vin so na. Me-
đu mno go broj nim vi đe nji ma ko ja se mi mo i la ze sa pret hod no naj ši re pri hva će nom te o ri jom uč ti vo sti 
for mu li sa nom i na do gra đi va nom kra jem se dam de se tih i to kom osam de se tih go di na, za raz ma tra nja u 
ovom ra du od po seb nog zna ča ja je su sta vo vi Wat tsa (2005a, 2005b, pr vo bit no 1992), Werk ho fe ra (2005, 
pr vo bit no 1992) i Loc he ro ve (2004).

Ne ke od osnov nih za mer ki pret hod nom mo de lu ko je na ve de ni lin gvi sti raz ra đu ju u svo jim ras-
pra va ma mo gu se sve sti na sle de će:
	pre na gla ša va nje zna ča ja in di rekt no sti kao stra te gi je uč ti vo sti; (ar gu ment: po sto je di rekt ni is ka zi 

ko ji su, u od re đe nim si tu a ci ja ma, uč ti vi ji od in di rekt nih);
	uma nji va nje zna ča ja kon tek sta – kul tu ro lo škog, so ci jal nog i si tu a ci o nog;
	pro ble ma tič na kvan ti fi ka ci ja ste pe na ri zi ka po sa go vor ni ko vo li ce; (ar gu ment: po jed no sta vlje na i 

ar bi trar na for mu la za iz ra ču na va nje ste pe na ri zi ka, ko ja uklju ču je ogra ni če ne, pro iz volj ne i te ško 
mer lji ve kon tek stu al ne fak to re: W = D + P + R – po ovoj for mu li, ste pen ri zi ka po sa go vor ni ko vo 
li ce jed nak je zbi ru vred no sti tri pa ra me tra: dru štve ne dis tan ce me đu sa go vor ni ci ma, dru štve ne 
mo ći go vor ni ka u od no su na sa go vor ni ka i re la tiv nog ran gi ra nja ste pe na na me ta nja u od re đe nom 
kon tek stu (Brown i Le vin son 1987));

	pro ble ma tič na na vod na uni ver zal na pri me nji vost mo de la;
	pro ble ma ti čan ter min i po jam „uč ti vost”; (ar gu ment: ne po sto je sa mo „uč ti vi” (eng. po li te) i „ne-

uč ti vi” (eng. im po li te) is ka zi, već, pre sve ga, pri stoj no ili dru štve no pri hva tlji vo (eng. po li tic) i 
ne pri stoj no ili dru štve no ne pri hva tlji vo ver bal no po na ša nje (eng. non-po li tic); uč ti vo po na ša nje 
bi lo bi u tom slu ča ju sma tra no po zi tiv no obe le že nim vi dom dru štve no pri hva tlji vog po na ša nja, a 
ne uč ti vo i pre vi še uč ti vo (eng. over-po li te), ko ji pred sta vlja ju dva ob li ka is po lja va nja dru štve no 
ne pri hva tlji vog po na ša nja, ne ga tiv no obe le že nim ver bal nim po na ša njem). Ova no va poj mov no-
ter mi no lo ška od re đe nja nu di Watts (2005a: xli ii-xliv).

Za mer ka pret hod nim mo de li ma ko ja je, pak, od naj ve ćeg zna ča ja za raz ma tra nja u ovom ra du je-
ste ona ko ja se ti če po la zne ve ze iz me đu prin ci pa ko o pe ra tiv no sti i te o ri je uč ti vo sti. Werk ho fer (2005: 
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161) ta ko pod se ća da ko o pe ra ti van go vor nik, po Gri ceu (1975), bez ob zi ra na ste pen di rekt no sti is ka za, 
na sto ji i, uz po moć im pli ka tu ra, na kra ju obič no i uspe va da pre ne se svo je pra ve na me re. Fun da men tal na 
raz li ka iz me đu ove po stav ke i mo de la uč ti vo sti ko ji nu de Brow no va i Le vin son je ste sta no vi šte da, su-
prot no ko o pe ra tiv nom go vor ni ku, uč tiv go vor nik, da bi iz be gao ili ubla žio ugro ža va nje sa go vor ni ko ve 
pred sta ve o se bi, na sto ji i, uz po moć stra te gi ja uč ti vo sti, obič no i uspe va da pri kri je svo je pra ve na me re 
(Werk ho fer 2005: 161).

Ana li za oda bra nih film skih di ja lo ga na en gle skom i srp skom je zi ku ko ja će bi ti pred sta vlje na u 
sle de ćem odelj ku sa gle da će opi sa nu pro ble ma ti ku, uzi ma ju ći u ob zir po stav ke oba su prot sta vlje na gle-
di šta, s ci ljem da ve zu iz me đu ko o pe ra tiv no sti i uč ti vo sti pri li kom ne sla ga nja sa sa go vor ni kom opiše 
na po re do, ka ko u en gle skom i srp skom je zi ku, ta ko i u ame rič koj i srp skoj sa vre me noj ur ba noj kul tu ri, 
ko ja je na ade kva tan na čin pred sta vlje na kroz oda bra na film ska ostva re nja.

2.  NESLAGANJE SA SAGOVORNIKOM U ODABRANIM FILMSKIM  
     DIJALOZIMA NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU

2.1. Odabrana filmska ostvarenja

Fil mo vi Playing by He art (re ži ja Wil lard Car roll, 1998, SAD) i Že na sa slo mlje nim no sem (re ži ja 
Sr đan Ko lje vić, 2010, Sr bi ja) pred sta vlja ju pri me re ostva re nja ko ja se u je zi ku ki ne ma to gra fi je na zi-
va ju mul ti-pro ta go nist (in ter-ac tion4) films, od no sno, de la sa vi še me đu sob no po ve za nih li ko va ko ji se 
po ja vlju ju u ne ko li ko na iz gled ne po ve za nih pri ča. Pr vi film da je sli ku sa vre me ne ur ba ne Ame ri ke kroz 
ži vo te pred stav ni ka sred nje i vi še sred nje kla se, dok dru gi pri ka zu je stvar nost sa vre me ne ur ba ne Sr bi je. 
Pro ta go ni sti oba ostva re nja go vo re sa vre me nim go vor nim en gle skim, od no sno, srp skim, je zi kom, te, s 
te stra ne, di ja lo zi pred sta vlja ju od go va ra ju ći ma te ri jal za pro u ča va nje iz ne tih te o rij skih po stav ki. Film-
ske rad nje i di ja lo zi su upo re di vi po fak to ri ma ko ji su re le vant ni za ova kvu vr stu ana li ze – pol, sta rost, 
dru štve ni po lo žaj go vor ni ka, ste pen bli sko sti me đu sa go vor ni ci ma i slič no.

Rad nja fil ma Playing by He art od vi ja se to kom ne ko li ko da na u Los An đe le su kra jem de ve de se tih 
go di na pro šlog ve ka i pra ti ži vot ne pri če je da na est na o či gled ne po ve za nih lju di: Džoan i Ki na na, le pe 
ali ne u spe šne mla de glu mi ce i po vu če nog usa mlje nog mom ka ko ji za po či nju lju bav nu ve zu na iz gled 
una pred osu đe nu na pro past zbog bol ne taj ne ko ju Ki nan kri je; Ha ne i Po la, sta ri jeg brač nog pa ra či ji 
har mo ni čan du go tra jan brak bi va ugro žen Ha ni nim pri se ća njem na Po lo vo dav no za bo ra vlje no ne ver-
stvo; Me re dit i Tren ta, emo tiv no ne sta bil ne sre do več ne po zo ri šne re di telj ke i uspe šnog sa mo u ve re nog 
ar hi tek te, ko ji po ku ša va ju da se pri bli že jed no dru gom, upr kos ve li kim ka rak ter nim raz li ka ma i Me re-
di ti nom pret hod nom tra u ma tič nom is ku stvu s mu škar ci ma; Grej si i Hjua, sre do več nih su pru žni ka ko ji 
ne ma ju de ce i či ji se be ži vot ni brak ras pa da pod te re tom mu že vlje vog kom plek sa ni že vred no sti i že ni ne 
taj ne ve ze ko ju odr ža va sa sve šte ni kom Ro dže rom; Mil dred i Mar ka, tr pe lji ve i ne sreć ne maj ke i si na na 
sa mr ti, ko ji se u naj te žim tre nu ci ma is po ve da ju jed no dru gom i u svo joj iskre no sti pro na la ze ute hu za 
pro la znost ži vo ta. Pri kra ju fil ma gle da lac po ve zu je ni ti po je di nač nih do ga đa ja u ce li nu ko ja da je sli ku 
slo že no sti me đu ljud skih od no sa i pro tiv reč nih ose ća nja me đu li ko vi ma ko je spa ja pri pa da nje istom po-
ro dič nom, dru štve nom i kul tur nom mi ljeu. 

Do ga đa ji u fil mu Že na sa slo mlje nim no sem od vi ja ju se, pak, to kom ne ko li ko da na u Be o gra du 
po čet kom no vog mi le ni ju ma, i, po put ame rič kog fil ma, uklju ču ju de se tak oso ba či ji se ži vo ti od vi ja ju 
na iz gled ne za vi sno jed ni od dru gih. Pre pli ću se sud bi ne či ta ve ga le ri je li ko va: de pre siv nog i mr gud nog 
tak si ste Ga vri la, ko ji je to kom po sled njeg ra ta iz be gao iz Bo sne; ne u rav no te že ne i us pa ni če ne Ja smi ne 
– na pu šte ne mla de že ne s be bom ko ju je ro di la na kon ve ze s ulič nim za vod ni kom i na sil ni kom Vu kom; 
Ga vri lo vih ze mlja ka – Ja dran ke, ne ka da šnje mis gra da Mo sta ra, ko ja je pri nu đe na da hleb za ra đu je kao 
po slov na prat nja u be o grad skom ho te lu Ju go sla vi ja i Raj ka, tak si ste ko ji pre pro da je oruž je; sred njo-

4  Ter min i po jam in ter-ac tion film u film skoj te o ri ji raz ra đu je Ben Israel (2010).
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škol ske pro fe sor ke Ani ce, iz lo že ne upor nom i na sr tlji vom udva ra nju uče ni ka Mar ka za ko ga je ve zu je 
bol na taj na iz lič ne pro šlo sti; far ma ce ut ki nje Bi lja ne, ko ja ras ki da ve rid bu sa ra ci o nal nim i sa mo u ve-
re nim Go ra nom, na kon što shva ta da još uvek ni je pre bo le la svog po koj nog mom ka, s či jim bra tom, 
sve šte ni kom Ste fa nom, za po či nje krat ko traj nu neuspelu lju bav nu ve zu, dok Ste fa no va su pru ga Mi li ca 
oče ku je ro đe nje de te ta. Ono što je za jed nič ko svim li ko vi ma je ste sen ka bol ne lič ne pro šlo sti ko ja pre ti 
da u pot pu no sti pre kri je sa da šnjost, ali od ko je, isto vre me no, li ko vi po ku ša va ju da se otrg nu i na sta ve sa 
ži vo tom, oslo bo đe ni ba la sta ne ka da šnjih tra u ma tič nih do ga đa ja.

U na red nom odelj ku sle di ana li za oda bra nih di ja lo ga ko ji pred sta vlja ju pri me re go vor nog či na 
ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, kroz pri zmu te o ri je uč ti vo sti. Bit no je na po me nu ti da će u ra du bi ti na-
ve de ni sa mo naj re pre zen ta tiv ni ji pri me ri po je di nih ka te go ri ja, i to u bro ju i me đu sob noj raz me ri ko ja 
od go va ra bro ju i uče sta lo sti pri me nji va nja od re đe nih prag ma tič kih po stu pa ka u ana li zi ra nim di ja lo zi ma.

2.2. Analiza filmskih dijaloga

Na sa mom po čet ku va lja lo bi sa gle da ti ka ko se u dva je zi ka ubla ža va ne sla ga nje sa sa go vor ni-
kom. Ubla že no ver bal no ne sla ga nje mo že se de fi ni sa ti kao „slu čaj ne sla ga nja či ji je po ten ci jal da ugro zi 
li ce sa go vor ni ka ubla žen ili, pak, sve den na naj ma nju mo gu ću me ru, i to pri me nom stra te gi ja za ubla ža-
va nje ne sla ga nja“ (Pa nić Kav gić 2010: 431). Stra te gi je ko je su u dva oda bra na fil ma uoče ne uklju ču ju: 
da va nje objek tiv nih ob ja šnje nja i raz lo ga za ne sla ga nje, da va nje su bjek tiv nih ili emo ci o nal no obo je nih 
raz lo ga, upo tre bu dis kurs nih ogra da (eng. hed ge5) i dis kurs nih mar ke ra (eng. di sco ur se mar ker6), pre ba-
ci va nje od go vor no sti sa se be na dru go li ce, kao i oslo vlja va nje sa go vor ni ka ime nom ili na dim kom. Ova-
kva kla si fi ka ci ja mo gu ćih stra te gi ja za ubla ža va nje ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, do pu nje na još ne kim 
po stup ci ma, po nu đe na je u Pa nić Kav gić (2010: 431), a za sno va na je na slič noj ka te go ri za ci ji Loc he ro ve 
(2004: 113). Pre sa me po de le i na vo đe nja pri me ra, tre ba lo bi iz ne ti či nje ni cu da je broj či no va ubla že nog 
ne sla ga nja sa sa go vor ni kom u ame rič kom fil mu bio tro stru ko ve ći u od no su na nji hov broj u srp skom 
ostva re nju, uzi ma ju ći pri to me u ob zir du ži nu oba fil ma i broj iz go vo re nih re či, što, u smi slu kvan ti fi ka-
ci je po da ta ka, pred sta vlja re zul tat go to vo isto ve tan onom ko ji je do bi jen pret hod nom ana li zom di ja lo ga 
u fil mo vi ma Crash i Bu re ba ru ta, o če mu je de talj ni je pi sa no u Pa nić Kav gić (2010: 439).

Sle de re pre zen ta tiv ni pri me ri ubla že nog ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, raz vr sta ni po na ve de nim 
stra te gi ja ma, ili kom bi na ci ja ma stra te gi ja, ko je su u nji ma pri me nje ne: 

	Da va nje objek tiv nih ob ja šnje nja i raz lo ga za ne sla ga nje7:

Playing by He art:
 Hugh: I lost my wi fe and son.

Al li son: Well, ask the bar ten der. He can find anything.
Hugh: No. They’re dead8.

Ke e nan: That’s the ugli est cat I’ve ever seen.
Joan: She’s an an gel.
Ke e nan: She only has one eye.

5  Dis kurs ne ogra de Yule de fi ni še kao svo je vr sne je zič ke me re opre za, je zič ke ogra de „ko je se od no se na na čin na ko ji tre ba 
pri hva ti ti is kaz, a ko ri ste se kad se da ju no ve in for ma ci je” (Yule 1996: 130).

6  Dis kurs ne mar ke re Schif fri no va de fi ni še kao „se kven ci jal no za vi sne ele men te ko ji gru pi šu jed ini ce go vo ra” (Schif frin 1987: 
31), kao što su: well, oh, i mean, itd.

7  Ver bal ne stra te gi je za ubla ža va nje ne sla ga nja sa sa go vor ni kom ovom pri li kom ne će bi ti de fi ni sa ne i do dat no ob ja šnja va ne 
zbog ogra ni če nja ko ja na me će pred vi đe ni obim ovog ra da. De ta ljan opis svih stra te gi ja dat je u Pa nić Kav gić (2010).

8  Kur zi vom su obe le že ni oni de lo vi tek sta ko ji uka zu ju na pri me nu od re đe ne stra te gi je za ubla ža va nje ne sla ga nja sa sa go vor-
ni kom. 
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Že na sa slo mlje nim no sem:
Ja dran ka: Pa je si ti lud, Ga vro?
Ga vri lo: Ma šta sam lud, uze lo bi mi udru že nje do zvo lu, uze li bi mi ko la, sta vi li me u za tvor.

	Da va nje objek tiv nih raz lo ga za ne sla ga nje, uz oslo vlja va nje lič nim ime nom:

Playing by He art:
Joan: Well, no ne of this me ans you can’t lo ve.
Ke e nan: Joan, it me ans exactly that. it do esn’t mean anything el se.

	Da va nje objek tiv nih raz lo ga za ne sla ga nje, uz upo tre bu dis kurs nih ogra da:

Že na sa slo mlje nim no sem:
Bi lja na: Baš če tvr tog.
Go ran: Če tvr tog.
Bi lja na: Pa tad be še Ti to umro?
Go ran: Pa šta on da?
Bi lja na: Pa šta ja znam, mo žda bu de be dak. ni je ne ki dan za ven ča nje.

	Upo tre ba dis kurs nih ogra da:

Playing by He art:
 Mil dred: I’ll ne ver know everything abo ut Mark... But I know so me things abo ut him now that

I ne ver knew be fo re.
Me re dith: i think we don’t need to know everything abo ut the pe o ple we lo ve.

	Da va nje lič nih, emo ci o nal no obo je nih raz lo ga za ne sla ga nje:

Playing by He art:
Al li son: You sho uldn’t be alo ne.
Hugh: Yes, I sho uld. i sho uld be alo ne in hell. That’s whe re i am.

Že na sa slo mlje nim no sem:
Ani ca: Pro ći će to. Sa mo ti je fr ka.
Bi lja na: Ne, ne go sam shva ti la – ko ga to la žem? Se be? Ma ni jak, čo ve če. Ma ni jak!
 
Mar ko: Što mi za vi diš, to je užas.
Ani ca: Ne, ne. Dru go je užas. To je to tal no su prot no od uža sa, ve ruj mi.

	Da va nje lič nih, emo ci o nal no obo je nih raz lo ga za ne sla ga nje, uz pri me nu dis kurs nih mar ke ra:

Playing by He art:
Paul: Stop trying to con trol me.
Han nah: I’m not trying to con trol anybody. I just think maybe…

	Pre ba ci va nje od go vor no sti sa se be na dru go li ce:

Playing by He art:
Han nah: Well, you se em to know me a lot bet ter than I know you.
Paul: you know that’s not true. 
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Joan: We we re to get her for fi ve months.
Ke e nan: I tho ught it was fo ur.
Joan: You we re paying at ten tion.
Ke e nan: Everyone in this club was paying at ten tion.

Iz do sa da na ve de nih pri me ra sle di lo bi da iz ve sna me ra in di rekt no sti, kao po sle di ca pri me ne od-
re đe ne star te gi je za ubla ža va nje ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, kao re zul tat za i sta i da je is ka ze uč ti vi je 
ne go što bi oni bi li da su osta li u svom di rekt nom, ne u bla že nom ob li ku, što ide u pri log vi šem ran gi ra-
nju in di rekt nih is ka za kao na či na za uč ti vo iz ra ža va nje mi šlje nja, ko je za stu pa ju Brow no va i Le vin son 
(1987). Stra te gi je in di vi du a li stič ke uč ti vo sti, ko je se na spo me nu toj ska li sma tra ju vi še ran gi ra nim od 
stra te gi ja in te gra tiv ne uč ti vo sti, če šće su pri me nji va ne u di ja lo zi ma na en gle skom je zi ku, dok je u srp-
skim di ja lo zi ma uoče no vi še is ka za ko ji uka zu ju na pri me nu stra te gi ja in te gra tiv ne uč ti vo sti, ko je ka-
rak te ri še ni ži ste pen in di rekt no sti. Prın cıp ko o pe ra tiv no sti se u raz mo tre nim pri me ri ma kr ši, na ro či to u 
in di rekt ni jim pri me ri ma in di vi du a li stič ke uč ti vo sti, i to naj če šće ne po što va njem mak si me re le vant no sti, 
ali su im pli ka tu re, po pra vi lu, do volj no ja sne da ne do ve du do za bu ne i za sto ja u ko mu ni ka ci ji. 

Me đu tim, in di rekt nost ne mo ra nu žno da do ve de do ubla ža va nja ne sla ga nja: 

Playing by He art:
Paul: Han nah, it was 25 years ago, and it wasn’t an af fa ir.
Han nah: oh, don’t in sult my in tel li gen ce. 

S dru ge stra ne, ne u bla že no ne sla ga nje ne mo ra nu žno da zna či da je is kaz ne uč tiv:

Playing by He art:
Me re dith: I can still be a won der ful per son and not ha ve anybody in my li fe. Lo ok, I’m just not 
in te re sted in a re la ti on ship right now.
Ja ne: you are such a li ar. 

Že na sa slo mlje nim no sem:
 Ja dran ka: Po sled nja pi o nir ka što je Ti ti pre da va la šta fe tu. Zna či ca ri ca Mo sta ra do ra ta. Mis
 Ne re tve 88. A vi di sad.

Ga vri lo: Sad si mis Ju go sla vi je.

Ani ca: Obio si ko la!
Mar ko: To je ju go. otvo rio sam ga klju čem od ku će.

Na ro či to je u po sled njem na ve de nom pri me ru uoč lji vo da is kaz ni je ja sno obe le žen ni kao uč tiv 
ni kao ne uč tiv, već bi pot pa dao pod vred no sno ne u tral no ver bal no po na ša nje, či me bi se bo lje ukla pao 
u poj mov no-ter mi no lo ški okvir Wat tso ve od red ni ce po li tic, ne go u okvi re ko je nu di po de la na po li te ili 
im po li te Brow no ve i Le vin so na. Dru gim re či ma, is kaz To je ju go. otvo rio sam ga klju čem od ku će u 
da tom kon tek stu ne mo že se sma tra ti ni uč ti vim ni ne uč ti vim, već bi u kon kret noj kul tu ri spa dao u onaj 
deo spek tra dru štve no pri hva tlji vog po na ša nja ko ji se sma tra vred no sno ne u tral nim (za raz li ku od po zi-
tiv no obe le že nog de la – uč ti vog po na ša nja).

S dru ge stra ne, di rekt nost kao, po Brow no voj i Le vin so nu, oče ki va ni vid ne u bla že nog ne sla ga nja 
sa sa go vor ni kom, če šće u ame rič kom ne go u srp skom fil mu, zaista i re zul ti ra ne uč ti vo šću, te, sto ga, i 
ja sni je vi dlji vim po što va njem mak si me ko o pe ra tiv no sti:

Playing by He art:
 Paul: Hey, calm down. You’re overw ro ught.

Han nah: i am per fectly wro ught. Gi ven the cir cum stan ces, i’m even a bit un derw ro ught.
Paul: The re’s no such word.



Olga Panić Kavgić

580

Han nah: The re is now. 

Ke e nan: You don’t ha ve to say anything. I… I told you be ca u se I wan ted to tell you. I wan ted to be ca u se 
for the first ti me in a long ti me I wish things we re dif fe rent.

Joan: They can be.
Ke e nan: no, they can’t.

Že na sa slo mlje nim no sem:
Vuk: On da ide mo, ima mo de te.
Ja smi na: Ja ne idem, re kla sam ti.

Pro na đe ni su, me đu tim, slu ča je vi, pre sve ga u srp skom fil mu, u ko ji ma iz di rekt no sti is ka za ne-
sla ga nja sa sa go vor ni kom ne sle di da je go vor ni ko vo ver bal no po na ša nje ne uč ti vo, već u kon kret noj 
si tu a ci ji9 pred sta vlja pri hva tlji vo dru štve no po na ša nje:

Playing by He art:
Paul: Stop trying to con trol me.
Han nah: I’m not trying to con trol anybody. I just think maybe…
Paul: Don’t think.

Že na sa slo mlje nim no sem:
Vuk: On je, zna či. Što ga bra niš?
Ja smi na: ni je.

Bi lja na: Eto, vi diš!
Ani ca: ni je to to!

Ja dran ka: Bog zna šta si že ni rek’o, pa je mo ra la ska ka ti.
Ga vri lo: ni sam, maj ke mi!
Ja dran ka: Je si i ću ti!

Ko nač no, u di ja lo zi ma na srp skom je zi ku uočen je zna tan broj pri me ra ne sla ga nja sa sa go vor-
ni kom u ko ji ma je ne uč ti vost is ka za na pu tem krat kih upit nih for mi, ko je, iako pred sta vlja ju in di rekt ne 
go vor ne či no ve, ne skri ve no upu ću ju na ne ga tiv no obe le že no ver bal no po na ša nje:

Že na sa slo mlje nim no sem:
Bi lja na: Sta ni, čo ve če, ne ko je sko čio!
Go ran: Ko je sko čio?! Šta lu pe taš?!

Ani ca: To je ču do!
Mar ko: Šta je ču do?! Slu šaj, ja ne ću da odem odav de dok mi sve ne is pri čaš.

Ani ca: Pro daj te mi.... Pla ti ću, ne pi tam šta ko šta.
Raj ko: Je l’ si ti lu da?! Mo gao bih te pri ja vi ti.

Ani ca: Ni je to to!
Bi lja na: ne go šta je? Ne go šta je, ’aj de ka ži!

9  U ra du ovog obi ma ni je mo gu će da ti de talj ni je opi se go vor nih si tu a ci ja i svih pa ra me ta ra ko ji su u nji ma re le vant ni za ana li zu 
di ja lo ga, ali su opi si i za ključ ci iz ne ti uzev ši u ob zir autor ki no zna nje i svest o nji ma.
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3.  ZAKLJUČCI

Na osno vu iz ne tih te o rij skih po stav ki i ana li ze oda bra nih film skih di ja lo ga na en gle skom i srp-
skom je zi ku, mo gu će je iz ne ti tri gru pe za klju ča ka. Pr va se od no si na ve zu iz me đu di rekt no sti ili in di-
rekt no sti is ka za i ubla že nog ili ne u bla že nog ne sla ga nja sa sa go vor ni kom, dru ga na poj mov no-ter mi no-
lo ška pi ta nja, dok se tre ća ti če fe no me na uč ti vo sti u ši rem kon tek stu od re đe ne kul tu re u ko joj se go vor ni 
čin od vi ja.

3.1. Direktnost/indirektnost iskaza i ublaženo/neublaženo neslaganje sa sagovornikom

Utvr đe no je da ubla že no ne sla ga nje sa sa go vor ni kom pre o vla đu je u fil mu Playing by He art u od-
no su na ne u bla že no, kao i da ne u bla že nog ne sla ga nja sa sa go vor ni kom ima vi še u od no su na ubla že no u 
fil mu Že na sa slo mlje nim no sem, či me se još jed nom po tvr đu ju za ključ ci iz ne ti u Pa nić Kav gić (2010). 
Ka ko ubla že no ne sla ga nje naj če šće pod ra zu me va ve ći ste pen in di rekt no sti, a sa mim tim i ve ći ste pen 
uč ti vo sti, ono za so bom po vla či ne po sred no uoč lji vo na ru ša va nje mak si ma u okvi ru Gri ce o vog prin ci pa 
ko o pe ra tiv no sti, ko je se oprav da va po tre bom za uč ti vo šću. Sa go vor ni ku u po moć pri ska ču im pli ka tu re, 
te se ko mu ni ka ci ja naj če šće ipak ne za vr ša va ne spo ra zu mom. Po ka za no je, me đu tim, da i ne u bla že no 
ne sla ga nje mo že bi ti is ka za no na in di rek tan na čin, i to ne ret ko uz do zu iro ni je.

S dru ge stra ne, in di rekt nost ni ka ko ne mo ra nu žno da uka zu je na ve ći ste pen uč ti vo sti, či me na-
sta je si tu a ci ja u ko joj isto vre me no do la zi do kr še nja oba prin ci pa – i ko o pe ra tiv no sti i uč ti vo sti. Dru gim 
re či ma, na ru ša va nje mak si ma ko o pe ra tiv no sti ov de se ne mo že oprav da ti ni ti ob ja sni ti po tre bom za 
uč ti vo šću. Ko nač no, po ka za no je i da di rekt nost ne mo ra nu žno da zna či ne uč ti vost, kad, na su prot pret-
hod no opi sa noj si tu a ci ji, do la zi do isto vre me nog po što va nja oba prin ci pa.

3.2. Pojmovnoterminološki problemi

Ka ko je upra vo re če no, bez ob zi ra da li je is ka za no di rekt no ili in di rekt no, ne u bla že no ne sla ga nje 
ne mo ra da uka zu je na ne uč ti vost, već mo že da spa da u do men ne u tral nog, dru štve no pri hva tlji vog ver-
bal nog po na ša nja, što Watts (2005a: xli ii) ime nu je ter mi nom po li tic be ha vi o ur. Ov de je sto ga za u ze to 
sta no vi šte da je poj mov no-ter mi no lo ško od re đe nje po li tic bo lje ne go po li te, jer po li tic be ha vi o ur u svom 
mar ki ra nom vi du je ste uč ti vo – po li te, dok u ne mar ki ra nom pred sta vlja ne u tral no, vred no sno neo be le že-
no i, kao ta kvo, i da lje dru štve no pri hva tlji vo po na ša nje. Sto ga se po de la ver bal nog po na ša nja na po li tic 
(u ko je, kao po zi tiv no obe le žen slu čaj, spa da i po li te) i non-po li tic (ko je ob u hva ta dva aspek ta ne ga tiv no 
obe le že nog po na ša nja: im po li te i over-po li te), u ana li zi ra nim pri me ri ma, na ro či to u slu ča ju film skih di-
ja lo ga na srp skom je zi ku, po ka za la svr sis hod ni jom od opo zi ci je po li te na spram im po li te.

3.3. Fenomen učtivosti u širem kontekstu određene kulture

Ko nač no, ana li za di ja lo ga u oda bra nim ostva re nji ma da je skro man do pri nos po tvr đi va nju pret-
po stav ke da ame rič ku kul tu ru u slu ča je vi ma ne sla ga nja sa sa go vor ni kom ka rak te ri še vi še in di rekt no sti 
u obra ća nju, te da je u fil mu Playing by He art, če šće ne go u srp skom film skom de lu, na gla sak na in-
di vi du a li stič koj uč ti vo sti, na po što va nju tu đe pri vat no sti i raz li či to sti, te ne na me ta nju svog mi šlje nja 
sagovorniku. Dru gim re či ma, u pi ta nju je kor pus di ja lo ga ko ji pred sta vlja ju eks po nen te jed ne pre te žno 
in di vi du a li stič ke kul tu re.

S dru ge stra ne, u ostva re nju Že na sa slo mlje nim no sem pri ka za na je kul tu ra sa di rekt ni jim na-
či nom obra ća nja sa go vor ni ku, pri če mu je ja ko va žno na po me nu ti da vi še di rekt no sti u me đu sob nom 
op šte nju ni ka ko ne zna či nu žno ma njak uč ti vo sti. Ta kva uč ti vost je pre te žno in te gra tiv na, te me lji se na 
na gla ša va nju slič no sti me đu sa go vor ni ci ma, stre mlje nju istim ili za jed nič kim ci lje vi ma, te pri pa da nju 
istom dru štve nom mi ljeu. Za to oso bi ne di ja lo ga u ovom fil mu idu u pri log tvrd nji da je srp ska kul tu ra, 
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na su prot ame rič koj, pre vas hod no in te gra tiv na. Do slič nog za ključ ka, na pri me ru cr no gor ske kul tu re, 
do la zi Pe ro vić, ko ja ka že: „Raz li ka iz me đu dva je zi ka [srp sko hr vat skog i en gle skog] ni je u po gle du 
ste pe na uč ti vo sti, već u po gle du ste pe na in di rekt no sti. Go vor ni ci srp sko hr vat skog, pra te ći uč ti ve for me 
svog je zi ka, vr lo su uč ti vi, ali su ma nje in di rekt ni …“ (Pe ro vić 2009: 215). 

Ov de je va žno na po me nu ti da ni je uvek la ko po vu ći gra ni cu iz me đu in di vi du a li stič kog i in te-
gra tiv nog, di rekt nog i in di rekt nog, iz me đu ubla že nog i ne u bla že nog ne sla ga nja, te, ko nač no, iz me đu 
dru štve no pri hva tlji vog i ne pri hva tlji vog ver bal nog po na ša nja, pa se za to sa mo uslov no mo že re ći da 
je ne ka kul tu ra pre o vla đu ju će in di vi du a li stič ka ili in te gra tiv na. Još opre zni ji va lja bi ti kad se go vor ni ci 
ne kog je zi ka pa u šal no ka rak te ri šu kao pre te žno uč ti vi ili ne uč ti vi; kao što je upra vo re če no, oni pri pa da-
ju od re đe noj kul tu ri ko ju u ver bal nom iz ra ža va nju uč ti vo sti – ov de, kon kret no, pri li kom ne sla ga nja sa 
sa go vor ni kom – od li ku je ste pen di rekt no sti raz li čit od ne ke dru ge kul tu re.

Za to je na kra ju ovog ra da od ključ nog zna ča ja na gla si ti da ko o pe ra tiv nost i uč ti vost pri li kom ne-
sla ga nja sa sa go vor ni kom tre ba sa gle da va ti uz nu žan ste pen ge ne ra li za ci ja, ali i sa sve šću „da se uč ti vost 
mo ra i mo že de fi ni sa ti sa mo u okvi ri ma od re đe ne, kon kret ne, kul tu re“ (Co ul mas 2005: 321, pr vo bit no 
1992) i, va lja lo bi do da ti, u okvi ri ma od re đe ne, kon kret ne si tu a ci je, ko ja uklju ču je broj ne, ov de sa mo 
spo me nu te, va nje zič ke pa ra me tre, ko ji ma u ra du ovog obi ma sva kom po na o sob ni je mo gla bi ti po sve-
će na du žna pa žnja. Na kra ju, sve mu spo me nu tom tre ba lo bi pri la go di ti i poj mov no-ter mi no lo ški apa rat 
ko jim se ov de ana li zi ra ni fe no me ni opi su ju i pro u ča va ju.
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Olga Panić Kavgić

THE INTERRELATEDNESS BETWEEN COOPERATIVENESS AND POLITENESS
IN THE SPEECH ACT OF DISAGREEMENT WITH THE INTERLOCUTOR

IN DIALOGUES FROM AN AMERICAN AND A SERBIAN FILM

Summary

The paper deals with the interconnection between the pragmatic phenomena of cooperativeness and politeness in 
the speech act of disagreement with the interlocutor in selected dialogues from the films Playing by Heart (directed 
by Willard Carroll, 1998, USA) and Žena sa slomljenim nosem (Eng. The Woman with a Broken nose, directed by 
Srđan Koljević, 2010, Serbia). 
The introductory section sheds light on Grice’s Cooperative Principle and its four underlying maxims, as well as 
Leech’s and Brown and Levinson’s views on politeness and its links to the Cooperative Principle. It also intro-
duces certain opposing contributions to the theory of politeness, put forth in the 1990’s, by, among others, Watts, 
Werkhofer and Locher, whose ideas on the nature of this interrelatedness are briefly explained here. What is also 
mentioned are terminological issues concerning the division into polite and impolite use of language, and Watts’s 
alternative concept of politic vs. non-politic verbal bahaviour.
Following a summary of the two films’ plots and a quck glipse of the main characters and their mutual relation-
ships, the central section of the paper discusses various strategies for disagreeing with the inerlocutor in Serbian 
and English, based on a representative sample of dialogues extracted from the two films, which successfully depict 
the present-day urban Serbian and American cultural contexts. Linguistic strategies that may mitigate straight-
forward disagreement and thus soften the force of a potential face-threatening act are exemplified along with 
accompanying remarks on the interrelatedness of the notions of mitigated/unmitigated disagreement, directness /
indirectness and politeness. 
The concluding section summarizes the main points of the paper regarding the interrelatedness of the abovemen-
tioned phenomena, advocates the use of Watts’s terms politic and non-politic and places the notion of politeness in 
the contextual frames of the two cultures.
     
           Olga Panić Kavgić
             University of Novi Sad,  Faculty of Philosophy, Serbia 
               olgapk@sbb.rs
       





V 
 

књижеВНе теМе





587

ана СиВачКи

уПОРеДНи ПРикАз АлбАНСкиХ ПеСАМА циклуСА О МуЈи 
и ХАлилу и СРПСкиХ НАРОДНиХ еПСкиХ ПеСАМА

Пре вас ход ни циљ ра да је сте ком па ра тив на и кон тра стив на ана ли за ал бан ских пе са ма ци клу са о Му ји и Ха-
ли лу и срп ских на род них еп ских пе са ма, кул тур них и дру гих усло ва у ко ји ма су оне на ста ле, али и да ва ње 
до при но са ис тра жи ва њу на по љу ка ко ал ба но ло ги је, та ко и упо ред них сту ди ја срп ске и ал бан ске на род не 
епи ке. За јед нич ки еле мен ти ових пе са ма уоч љи ви су већ на пр ви по глед, а об у хва та ју чи тав низ ка рак те ри-
сти ка: пре ко кул тур них обра за ца, ли ко ва, мо ти ва, је зи ка и сти ла, па све до вер си фи ка ци је. По ред то га, у ра-
ду се ис пи ту ју по ду дар но сти, де ли мич не или пот пу не, као и не по ду дар но сти из ме ђу по ме ну тих ал бан ских 
и срп ских пе са ма кроз си ноп тич ку ана ли зу јед ног де ла пе са ма на ве де них ци клу са, пр вен стве но с ци љем 
из два ја ња аутох то них ал бан ских еле ме на та, док је по себ на па жња по све ће на и пи та њу ети мо ло ги је ре чи 
kres hnik и пре вод ним екви ва лен ти ма на срп ски је зик, као и кла си фи ка ци ји ал бан ских кре шнич ких пе са ма.

Кључ не ре чи: ал бан ске де се те рач ке пе сме, кре шнич ке пе сме, срп ске на род не еп ске пе сме, по де ла кре шнич-
ких пе са ма, на род на епи ка  

1.  уВОДНО РАзМАтРАње

Да је усме на тра ди ци ја у Ал ба ни ји пред ста вља ла из у зет но ва жан и не из мер но бо гат из вор 
про у ча ва ња ал бан ског је зи ка, кул ту ре и оби ча ја, вр ше ћи нео спор но сна жан ути цај на сâм ал бан-
ски на род, све до чи и при мер За ко ни ка Ле ке Ду ка ђи ни ја - не ко ди фи ко ва ног за ко ни ка ко ји је у 
ал бан ској усме ној тра ди ци ји са чу ван до да нас.  Ме ђу тим, сви еле мен ти ал бан ског оби чај ног пра-
ва, пре то че ни у жи во пи сан ал бан ски ет нос, мо гу се без сум ње про на ћи и у ал бан ским на род ним 
еп ским пе сма ма. Сто га је на са мом по чет ку нео п ход но по ме ну ти да се ал бан ске на род не исто риј-
ске еп ске пе сме, слич но као и срп ске, мо гу по де ли ти у не ко ли ко вр ста (Ме де ни ца: 1974) и то на: 
пе сме Ита ло ал ба на ца, ју нач ке пе сме, као и пе са ме о Му ји и Ха ли лу, по зна ти је као кра ји шнич ке 
или кре шнич ке пе сме (алб. këngë kreshnikësh, këngë të kreshnikëve). Иако из ме ђу све три по ме ну те 
вр сте ових пе са ма по сто ји чи тав низ раз ли ка, јер сва ку од њих ка рак те ри шу по себ ни еле мен ти 
на осно ву ко јих је из вр ше на њи хо ва кла си фи ка ци ја, ал бан ске кре шнич ке пе сме у том сми слу у 
нај ве ћој ме ри од у да ра ју од ти пич но ал бан ског хе рој ског епо са, при бли жа ва ју ћи се од ли ка ма и 
ка рак те ри сти ка ма од го ва ра ју ћих на род них пе са ма њи хо вих ју жно сло вен ских су се да. 

Од но си ал бан ске и срп ске на род не, а на ро чи то ју нач ке епи ке ко ји ма се и овај рад ба ви, у  
Ср би ји се про у ча ва ју не где од ше зде се тих го ди на про шлог ве ка (Ми ћо вић: 1981) ка да је слич ност 
ме ђу мо ти ви ма, ли ко ви ма и епи ци уоп ште скре ну ла па жњу ком па ра ти ви сти ма и рет ким ал ба но-
ло зи ма на на шим про сто ри ма. За јед нич ки еле мен ти ових пе са ма уоч љи ви су већ на пр ви по глед, 
а об у хва та ју чи тав низ ка рак те ри сти ка: пре ко кул тур них обра за ца, ли ко ва, мо ти ва, је зи ка и сти ла, 
па све до вер си фи ка ци је.

Скром не по чет ке ин те ре со ва ња за про у ча ва ње ал бан ског на род ног епо са код до ма ћих ауто-
ра на ла зи мо још код Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, ко ји је за бе ле жио два на ест ал бан ских пе са ма1. Ње гов 
при мер сле ди ли су доц ни је и број ни дру ги ју го сло вен ски ал ба но ло зи, ме ђу ко ји ма сва ка ко тре ба 
ис та ћи Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, Во ји сла ва Дан че то ви ћа, Дра гу ти на Ми ћо ви ћа, Ра до са ва Ме де ни цу 
и дру ге. Ме ђу тим, ова те ма ти ка је и да ље у не до вољ ној ме ри ис тра же на на овим про сто ри ма, по-
себ но уко ли ко се у об зир узме по ве за ност срп ске и ал бан ске епи ке, ко ју без по го во ра сви ауто ри, 
ка ко до ма ћи, та ко и стра ни, ува жа ва ју и ис ти чу.   

1  Ме ђу њи ма не ма пе са ма о Му ји и Ха ли лу.
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2.  циЉ РАДА и МетОДОлОГиЈА

Ал бан ске де се те рач ке (кре шнич ке) пе сме на ста ле су спа ја њем ра зно вр сних еле ме на та из-
вор ног ал бан ског епо са ко ји је пре тр пео сна жан ути цај су сед не ју жно сло вен ске епи ке, при че му 
је у до са да шњим ис тра жи ва њи ма нај ви ше па жње по све ће но слич но сти ма из ме ђу ал бан ских и 
бо сан ско-хер це го вач ких кра ји шнич ких пе са ма, док се о уло зи срп ске на род не епи ке у раз во ју ал-
бан ских кре шнич ких пе са ма ни је до вољ но ди ску то ва ло.

Пре вас ход ни циљ овог ра да је сте ком па ра тив на и кон тра стив на ана ли за ал бан ских еп ских 
пе са ма ци клу са о Му ји и Ха ли лу и срп ских на род них еп ских пе са ма, да ва ње пред ло га кла си фи-
ка ци је по ме ну тих ал бан ских еп ских пе са ма, као и при каз кул тур них и дру гих усло ва у ко ји ма су 
оне на ста ле, али и да ва ње скром ног до при но са ис тра жи ва њу на по љу ка ко ал ба но ло ги је, та ко и 
упо ред них сту ди ја срп ске и ал бан ске на род не епи ке. По ред то га, циљ ра да пред ста вља и ис пи-
ти ва ње по ду дар но сти, де ли мич не или пот пу не, као и не по ду дар но сти из ме ђу по ме ну тих пе са ма 
кр оз си ноп тич ку ана ли зу јед ног де ла на ве де них ал бан ских и срп ских пе са ма.
Уз ве ши у об зир ре ла тив но не за па же но ме сто ал бан ских на род них пе са ма у до ма ћој ли те ра ту ри, 
у ра ду се у ве ћој ме ри по све ћу је па жња упра во овим пе сма ма, док се од го ва ра ју ћи при ме ри из 
срп ске епи ке на во де с ци љем утвр ђи ва ња по ду дар но сти или не по ду дар но сти из ме ђу срп ских и 
ал бан ских пе са ма.

3.  кОРПуС АНАлизиРАНиХ АлбАНСкиХ и СРПСкиХ еПСкиХ ПеСАМА

За по тре бе из ра де овог ра да, ко ри шће на је нај ра зно вр сни ја гра ђа, а у пр вом ре ду ал бан ске 
пе сме ци клу са о Му ји и Ха ли лу ка ко у ори ги на лу на ал бан ском је зи ку, та ко и у пре пе ву на срп ски 
и ен гле ски је зик, као и срп ске на род не еп ске пе сме. На сло ви ал бан ских пе са ма и ко ри шће ни сти-
хо ви су у ра ду да ти углав ном са мо у свом пре вод ном екви ва лен ту на срп ски је зик, а у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва ко ри шће ни су пре пе ви Дра гу ти на Ми ћо ви ћа об ја вље ни у де лу Ал бан ске ју нач ке 
пе сме (Ми ћо вић: 1981), те ће по себ на на по ме на би ти да та са мо за оне слу ча је ве у ко ји ма је ко ри-
шћен пре пев ауто ра овог ра да. Исти је слу чај и с на во ди ма де ло ва срп ских пе са ма, ко је су пре у-
зе те из Срп ске ју нач ке пје сме (Ка ра џић: 1987).

Сле де ћи из во ри ко ри шће ни су као гра ђа за да ва ње упо ред ног при ка за ал бан ских и срп ских 
пе са ма:
а) из во ри на срп ском је зи ку:

Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1987): Срп ске ју нач ке пје сме –БИГЗ
Ми ћо вић, Дра гу тин: Ал бан ске ју нач ке пе сме (1981) – Је дин ство, При шти на 
Бо ван, Вла ди мир: Ан то ло ги ја срп ске на род не епи ке Ко со ва и Ме то хи је (1974) – Је дин ство, 

При шти на
Ме де ни ца, Ра до слав (1974): Ар ба на шке кре шнич ке пе сме и на ша на род на епи ка - збор ник 

«Рад XIV кон гре са Са ве за фол кло ри ста Ју го сла ви је (у При зре ну 1967)», Бе о град
б) из во ри на ал бан ском је зи ку: 
Epi ka le gjen da re (ci kli i kreshnikëve) (1966) – In sti tu ti i fol klo rit, Tiranë
Mbledhës të hershëm të fol klo rit shqip tar (Vëllimi i parë) (1961) – In sti tu ti i fol klo rit, Tiranë
Mbledhës të hershëm të fol klo rit shqip tar (Vëllimi i dytë) (1961) – In sti tu ti i fol klo rit, Tiranë 
в) из во ри на ен гле ском је зи ку:
Sken di, Sta vro (1954): Al ba nian and So uth Sla vic oral Epic Po e try, Phi la delp hia, Ame ri can Fol-

klo re So ci ety 
El sie, Ro bert; Mat hie-Heck, Ja ni ce (2004): Songs of the fron ti er war ri ors, Wa u con da IL: Bol-

chazy-Car duc ci 
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4.  ПОРеклО Речи KRESHNIK и ПРеВОДНи екВиВАлеНти  
     НА СРПСки Језик

Об ја шње ње по ре кла тер ми на kres hnik узрок је из ве сних не сла га ња на уч ни ка, јер иако да нас 
по сто ји кон сен зус о то ме да су пе сме овог ци клу са на ста ле у нај ве ћој ме ри по узо ру на бо сан-
ско-хер це го вач ке пе сме истог ци клу са пи са не у де се тер цу, по је ди ни ауто ри оспо ра ва ју ту ма че ње 
ети мо ло ги је на ве де ног тер ми на. Пр ви у ни зу ауто ра ко ји из но си сво ју те зу о по ре клу ре чи kres-
hnik је Ер нест Ко љи ћи (Ko li qi: 1973), ту ма че ћи је пре ко ре чи крст (алб.kryq) на ко ју је до дат сло-
вен ски су фикс –nik, па је на тај на чин по ве зу је с кр ста ши ма. С дру ге стра не, Ећ рем Ча беј (çabej: 
1976) при зна је по ме ну ти сло вен ски су фикс, али од ба цу је би ло ка кву дру гу ве зу са сло вен ским 
је зи ци ма, до шав ши до твор бе не мор фе ме ко ју до во ди у ве зу с ал бан ском ре чи kreshtë, што об ја-
шња ва оба ве зом пле ми ћа и ви ђе ни јих љу ди да, сход но тра ди ци ји на сле ђе ној од ин до-гер ман ских 
пле ме на, но се ду гу ко су. С дру ге стра не, Орел (Orel: 1998) сма тра да је овај тер мин по зајм љен из 
сло вен ских је зи ка и фо нет ски при ла го ђен ал бан ском је зи ку: 

kres hnik m, pl. kreshnikë “he ro, knight”. Bor ro wed from SCr kra ji šnik “in ha bi tant of a bor der re gion” 
(Schma us apud çabej St. I 291),

чи ме се сва ка ко по др жа ва ту ма че ње ових пе са ма као пре сли ка них, од но сно по зајм ље них од бо-
сан ских му сли ма на се ве ро за пад не Бо сне (Ме де ни ца: 1974). 

Ме ђу тим, С. Скен ди се без мно го дво у мље ња из ја шња ва у ко рист ту ма че ња ко је ову реч 
по ве зу је с Кра ји ном (Sken di: 1954), а по сред но и Р. Ел зи, спо ми њу ћи (из ме ђу оста лих) то по ни ме 
Уд би на „...гра дић на пу ту од Пли твич ких је зе ра до За дра“ и Кла ду ша „...35км ју го и сточ но од Кар-
лов ца“, ко ји су при сут ни го то во у сва кој пе сми о Му ји и Ха ли лу (El sie: 2011).  Да кле, Скен ди је во 
об ја шње ње ет но ни ма kres hnik ге о граф ски је од ре ђе но и за са да и нај ви ше при хва ће но у ли те ра-
ту ри ка ко код ал бан ских, та ко и код стра них ауто ра, али је упит но об ја шње ње на чи на на ко ји је 
до би јен да на шњи об лик kres hnik: кра ји шник>krej shnik>kres hnik (Sken di: 1954). Уко ли ко у об зир 
узме мо да је про то ин до е вроп ски диф тонг *еi  у ал бан ском је зи ку дао прост во кал -i (Orel: 2000), 
ова ква ана ло ги ја ни је при хва тљи ва, али је с дру ге стра не, исто та ко по зна то да је про то ин до е-
вроп ски диф тонг *аi (ко ји је био са чу ван у про то ал бан ском), дао прост во кал -е (Orel: 2000), те 
би об ја шње ње у овом кон крет ном слу ча ју ипак би ло дру га чи је у од но су на оно ко је је дао Скен ди, 
од но сно, ме ђу сте пен krej shnik се мо же из ба ци ти из ана ло ги је.    

Сле де ћи про блем од но си се на аде ква тан пре вод овог тер ми на на срп ски је зик. На и ме, 
Ми ћо вић (Ми ћо вић: 1981), ко ји ко ри сти на зи ве кре шнич ке или кра ји шнич ке пе сме,  по ми ње и 
ва ри јан те кра снич ке и кра јин ске, док ре ци мо од ред ни ца у Ал бан ско-срп ско хр ват ском реч ни ку 
Ал ба но ло шког ин сти ту та у При шти ни до слов но гла си këngë kres hni ke – јуначкa, херојскa песмa.  
Иако ове пе сме сва ка ко мо же мо под ве сти под на зив ју нач ке, тре ба ис та ћи да ал бан ско на род но 
еп ско ства ра ла штво познаје и këngë trimnije (kangë trimnije), односно дословно јуначке песме, 
што самим тим искључује могућност коришћења ове опције. Дакле, иако је термин крајишничке 
песме у најширој употреби, он ипак имплицира стављање знака једнакости између албанских 
и босанско-херцеговачких песама, па би истицању оригиналности ових албанских песама ипак 
одговарао термин крешничке песме. 

5.  ПОДелА кРешичкиХ ПеСАМА

Крешничке песме представљају посебан циклус у оквиру албанских епских песама и као 
такве, имају дистинктивна обележја на основу којих се не могу сврстати у категорију јуначких 
песама (алб. këngë trimnije). Оно што их најпре издваја и без неке дубље и темељније анализе од 
свих осталих албанских народних песама је чињеница да су испеване у десетерцу. Наиме, друге 
јуначке албанске песме обично су испеване у осмерцу (Меденица: 1974) и углавном су дуже од 
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крешничких песама. Број стихова анализираних крешничких песама у овом раду креће се од 
само 15 до 674, а највећи број у просеку има од 300-500 стихова.

Могућа подела крешничких песама с једне стране заснива се на проналажењу аутохтоних 
албанских елемената и њиховој екстраполацији, а затим и детаљној анализи, како је делимично и 
ура ђе но код Скен ди ја (Sken di: 1954), ко ји је ове пе сме по сма трао кроз кул тур не обра сце ко ји се 
мо гу из дво ји ти у њи ма, те их је сход но та квом ви ђе њу, по де лио на сле де ће:

а) пе сме ти пич но бо сан ског кул тур ног обра сца,
б) пе сме бо сан ско-срп ско-ал бан ског обра сца и
в) пе сме ори ги нал ног ал бан ског обра сца. 
Оно што је у Скен ди је вој ана ли зи из о ста ло, је сте њи хо ва де таљ на ана ли за и што је ва жни-

је, ком па ра тив но и кон тра стив но по ре ђе ње с дру гим ал бан ским на род ним (ју нач ким) пе сма ма, 
ка ко би се ја сно из дво ји ли из вор ни ал бан ски мо ти ви, обе леж ја, ка рак те ри сти ке и сл. На рав но, 
јед на ова ква ана ли за зах те ва де таљ ни ји при ступ ко ји би омо гу ћио из ве сно су прот ста вља ње кре-
шнич ких оста лим ал бан ским пе сма ма, што би сва ка ко до ве ло и до да ва ња од го во ра на по је ди на 
пи та ња ко ја се ти чу по ре кла и ори ги нал но сти ових пе са ма. Ми шље ње је ауто ра да до са да ни је 
спро ве де но аде кват но ис тра жи ва ње ко је би се за сни ва ло на кон тра сти ра њу из ме ђу ал бан ских 
кре шнич ких и оста лих ал бан ских на род них пе са ма, јер су хо ри зонт ал ба но ло зи ма за кла ња ле 
број не слич но сти с од го ва ра ју ћим бо сан ским или срп ско-хр ват ским пе сма ма.  

С дру ге стра не, на кон ана ли зе укуп но два де сет кре шнич ких пе са ма, Ме де ни ца (Ме де ни-
ца: 1974) кон ста ту је да се ја сно из два ја ју две гру пе, или два ти па пе са ма: хри шћан ски и ти пич но 
му сли ман ски тип, ко је пре у зи ма од Шма у са и ње го ве по де ле на ти по ве у срп ско хр ват ској епи ци. 
Основ на ка рак те ри сти ка хри шћан ског, или ста рин ског (ка ко га Ме де ни ца на зи ва) ти па је сте тзв. 
пра во ли ниј ско при по ве да ње, за раз ли ку од че стих про ме на рад ње, за пле та, кит ња стог сти ла и сл. 
ко ји су при сут ни код му сли ман ског ти па.

Ова ква по де ла сва ка ко ни је без осно ва и да љом ана ли зом на ве де них два де сет пе са ма ко је 
Ме де ни ца да је у свом при ка зу, упра во се потк репљујe прет ход но по ме ну то. Ме ђу тим, сва ка ко се 
мо ра узе ти у об зир и чи ње ни ца да је те ри то ри ја да на шње Ал ба ни је ве ко ви ма пред ста вља ла ме сто 
су сре та и спа ја ња хри шћан ског и му сли ман ског ути ца ја, при че му не тре ба за бо ра ви ти ни то да 
се и рас кол хри шћан ства пре сли као на Ал ба ни ју, чи не ћи је на се ве ру ри мо ка то лич ком, а на ју гу 
пра во слав ном те ри то ри јом, те је сто га и оче ки ва но да се на ве де ни ути ца ји пре пли ћу у овим пе-
сма ма, ко је на по слет ку пред ста вља ју нај бо љи од раз при ли ка у сред ње ве ков ној Ал ба ни ји. Да кле, 
уко ли ко се при ме ни ова кав ре ли гиј ски за сно ван кон цепт, та да ње го ва при ме на мо ра би ти до слов-
на, што би зна чи ло да се у об зир мо ра узе ти и још јед на пот по де ла на ре ли гиј ском ни воу. По ред 
то га, уко ли ко и на ову по де лу при ме ни мо прет ход но по ме ну ти кри те ри јум о нео п ход но сти екс-
тра по ла ци је аутох то них ал бан ских еле ме на та из кре шнич ких пе са ма и њи хо вог кон тра сти ра ња 
с еле мен ти ма остат ка кор пу са ал бан ских еп ских пе са ма, на ме ће се за кљу чак да се оне не сме ју 
на осно ву кри те ри ју ма ко ји су уста но вље ни и ап со лут но оправ да ни за по де лу срп ско-хр ват ских 
пе са ма, при ме ни ти без прет ход не по дроб не ана ли зе на ал бан ске пе сме.  

По де ла ко ја би мо жда ипак би ла нај а де кват ни ја и на пр ви по глед и нај јед но став ни ја је по-
де ла свих кре шнич ких пе са ма на оне о Му ји и Ха ли лу (ко је би мо гле би ти на зва не и кре шнич ким 
пе сма ма у ужем сми слу) и ју нач ке кре шич ке пе сме (од но сно, кре шнич ке пе сме у ши рем сми слу). 
Од укуп но 99 пе са ма ко ли ко је узе то у об зир у овом ра ду, чак 45 у свом на сло ву са др жи име јед-
ног од дво ји це бра ће. Иако се Му јо и Ха лил по ја вљу ју и у дру гим пе сма ма, као што је то ре ци мо 
слу чај с пе смом Зи мер и Га нић Га љан (алб. zyme ri dhe Ga ni qe Ga la ni), они ипак не пред ста вља ју 
цен трал не фи гу ре у њи ма, те их сва ка ко не мо же мо сма тра ти глав ним ју на ци ма.

Ова кву по де лу је мо гу ће још ви ше раш чла ни ти при ме ном прет ход но на ве де них кри те ри-
ју ма, као и чи ње ни це да је на осно ву исто риј ских по да та ка ко ји нам сто је на рас по ла га њу о хри-
сти ја ни за ци ји и исла ми за ци ји ста нов ни штва на про сто ри ма да на шње Ал ба ни је, мо гу ће го во ри ти 
о ста ри јем и мла ђем ти пу еле ме на та при сут них у на ве де ним пе сма ма, при че му би ста ри ји тип 
еле ме на та мо гао у ства ри би ти пра ви по ка за тељ и из вор ин фор ма ци ја о из вор ним ал бан ским еле-
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мен ти ма. Ме ђу тим, ова ква јед на ана ли за за слу жу је по себ ну па жњу и из и ску је по дроб ни је ис тра-
жи ва ње, те би сва ка ко би ло нео п ход но по све ти ти јој се у бу дућ но сти.

6.  ОСНОВНе ОДлике ПеСАМА О МуЈи и ХАлилу 

По ред већ по ме ну тог де се тер ца, пр ва уоч љи ва ка рак те ри сти ка ових пе са ма је сте увод ни 
део ко ји се у ал бан ским пе сма ма по ја вљу је у ви ду фор му ле у раз ли чи тим ва ри јан та ма, у ко ји ма се 
пе вач за хва љу је бо гу. Ова ква увод на фор му ла за па же на је у чак 29 од 45 пе са ма о Му ји и Ха ли лу, 
а нај че шће ва ри јан те су сле де ће:
а) два увод на сти ха: 

Ми ли бо же на све му ти хва ла,
ни смо би ли, а бог нас је дао

б) са мо је дан увод ни стих:
Ми ли бо же на све му ти хва ла

На ве де ни при ме ри илу стру ју са мо јед ну у ни зу раз ли ка из ме ђу ал бан ских и срп ских пе са-
ма, јер уоби ча је но Ми ли бо же, чу да ве ли ко га и упр кос увре же ном ми шље њу ни је та ко уче ста ла 
ини ци јал на фор му ла у на шим пе сма ма, од но сно ја вља се у мно го ма њој ме ри не го по ме ну ти сти-
хо ви у ал бан ским пе сма ма. 
Ово нас до во ди до јед не за ни мљи во сти ко ја се мо же ока рак те ри са ти као за јед нич ка осо би на ал-
бан ских и срп ских пе са ма: ни срп ске, а ни ал бан ске пе сме не ма ју тај ре ли гиј ски ка рак тер ка кав 
по се ду ју бо сан ске (Sken di:1954), јер се оне сво де на опи се би та ка и ра то ва, од но сно бор бе за 
осло бо ђе ње, док ре ли ги ја не пред ста вља ва жан фак тор. То се мо же ви де ти и на при ме ру пе сме 
Ха ли ло ва же нид ба, у ко јој се Ха лил за љу бљу је у кра ље ву кћер ку, Та ну шу:

Док не узмем Кра ље ву Та ну шу,
Очи ма сам Та ну шу ви део,
Кад је би ла бе са с Кра ље ви ном,
Ни шта леп ше по сјај’ним су на шцем

Исту си ту а ци ју мо же мо про на ћи и у срп ским пе сма ма, као што је то слу чај с ма лим Ра до-
ји цом, ко ји се у исто и ме ној срп ској пе сми за љу бљу је у ле пу Хај ку ну:

Па ухва ти Хај ку ну ђе вој ку,
од ве де је у зе мљу Ср би ју;
до ве де је у би је лу цр кву,
од Хај ку не гра ди Ан ђе ли ју;
па је узе за вјер ну љу бов цу.

Ме ђу тим, Скен ди на во ди да упра во жуд ња му сли ман ских хе ро ја за хри шћан ка ма и обр ну то 
пред ста вља је дан од ти пич но бо сан ских кул тур них об ра за ца. Раз ли ку је се ипак на чин на ко ји се 
де вој ке оти ма ју, јер и сâм Скен ди по твр ђу је да је у бо сан ским пе сма ма от ми ца је дан од глав них 
на чи на ра зо но де (Sken di:1954).   

Још јед на од раз ли ка, на ко ју су ука за ли Ко љи ћи и Скен ди, од но си се на ства ра ње и над-
град њу глав ног ли ка кре шнич ких пе са ма, ко ји је у бо сан ским пе сма ма опи сан на сли чан на чин 
као Мар ко Кра ље вић, док би као нај бо ље об ја шње ње опи са ли ка Му је у ал бан ским пе сма ма мо-
гао да по слу жи од го вор јед ног на род ног пе ва ча на пи та ње Ер не ста Ко љи ћи ја „ко је био Му јо“: 
Ни је по сто јао са мо је дан Му јо;... име Му јо је би ло да ва но свим сна жим и ја ким мла ди ћи ма (Ko-
li qi: 1973), што је за бе ле же но чак и у не ким де ло ви ма Цр не Го ре.
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Кре шнич ке пе сме оби лу ју мо ти вом по мо ћи од стра не же на или се ста ра хри шћан ских ју на-
ка, па је мо жда мо гу ће го во ри ти и о не ком уста ље ном об ра сцу, нај ве ро ват ни је на ста лом из же ље 
да се ал бан ски хе рој при ка же као онај ко ји је је ди ни у пра ву и онај ко ме ће у оства ри ва њу пле-
ме ни тог ци ља по мо ћи чак и сам не при ја тељ. На при мер, Омер је у пе сми Му јин Омер осло бо дио 
Му ја и ње го ве при ја те ље уз по моћ Ру ше (алб. Rus he)2, ко ја је би ла ћер ка ба на од Ко то ра. Че сто су 
те же не по се стри ме, а у пе сма ма се ја вља ју и као по се стри ме хри шћан ке.

Опис же не за у зи ма по себ но ме сто ка ко у ал бан ској, та ко и у срп ској епи ци. Уло га ко ју же не 
има ју у ци клу су пе сма ма о Му ји и Ха ли лу не у о би ча је на је за тзв. ал бан ски мен та ли тет, јер ни у 
јед ном дру гом об ли ку на род не књи жев но сти же не ни су то ли ко уме ша не у сам за плет рад ње, ни ти 
има ју зна чај ну уло гу у не ким пе сма ма и де ли ма, као што је то слу чај с пе сма ма о Му ји и Ха ли лу. 
У ита ло ал бан ским на род ним пе сма ма мо же мо го во ри ти о ова квој по ја ви, али у об зир тре ба узе ти 
спе ци фич не кул тур но-исто риј ске при ли ке у окви ру ко јих су ове пе сме на ста ја ле и раз ви ја ле се, 
као и чи ње ни цу да се њи хов раз вој од ви јао ван те ри то ри је Ал ба ни је. Ова кви опи си су у срп ским 
пе са ма мно го уче ста ли ји не го у ал бан ским, у ко ји ма се не што ви ше сре ће мо с опи си ма при ро де, 
пеј за жа и пре де ла, што је сва ка ко по сле ди ца ути ца ја бо сан ских пе са ма. Је дан од леп ших опи са 
же не у ал бан ским кре шнич ким пе сма ма на ла зи мо у пе сми Ха ли ло ва же нид ба, о већ по ме ну тој 
кра ље вој кћер ки, Та ну ши:

Обр ве јој са ви је не гра не,
Глат ко че ло, као глат ка сте на,
Пра ви Ме сец, кад на не бу сја ји,
Ње не очи, зр на од тре ша ња,
Тре па ви це, кри ла ла ста ви це,
Ње но ли це, ја бу ка на гра ни,
Пра ви нос јој ко пе ро од ‘ти це,
Ма ла уста, пу по љак кад пу пи,
Бе ли зу би, бе лу ци у ре ци,
Кад се по сле ки ше за бли ста ју,
Гр ло јој је гр ло од го лу ба,
Стас њен као ви та је ла,
Ми ши це јој гра не од шим ши ра

Слич ност је очи глед на с опи си ма жен ске ле по те у срп ским пе сма ма, као што је то ре ци мо 
слу чај у пе сми Же нид ба Ми ли ћа Барј как та ра (опис Ље по са ве):

Тан ка стру ка, а ви со ка ста са, 
Ко са јој је ки та ибри ши ма, 
Очи су јој два дра га ка ме на, 
Обр ви це с мо ра пи ја ви це, 
Сред об ра за ру ме на ру жи ца, 
Зу би су јој два ни за би се ра, 
Уста су јој ку ти ја ше ће ра; 
Кад го во ри ка’ да го луб гу че, 
Кад се сми је ка’ да би сер си је, 
Кад по гле да, ка ко со ко си ви, 
Кад се ше ће као па у ни ца;

2  Ов де се сва ка ко ра ди о ан тро по ни му Ру жа, ко ји су ал бан ски пе ва чи фо нет ски при ла го ди ли ал бан ском је зи ку упр кос 
чи ње ни ци да и у ал бан ском је зи ку по сто ји овај кон со нант и да та кво фо нет ско при ла ко ђа ва ње су штин ски ни је би ло 
нео п ход но.
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За ни мљив је и мо тив о де ли ји де вој ци3, при су тан и код дру гих бал кан ских на ро да, ка да 
де вој ка (кћер ка, се стра, же на) узи ма оруж је у ру ке и бо ри се ра ме уз ра ме с му шкар ци ма, све у 
ци љу од бра не ча сти. Овај мо тив је дан je од пр вих за бе ле же них у пр вом из да њу Ма ти це ал бан ске 
Ти ми Мит ка из 1878. го ди не, ко ја је об у хва та ла зна ча јан број на род них пе са ма, ка ко лир ских, та-
ко и еп ских и ју нач ких, у ко ји ма се ја вља ју же не са са бљом у ру ци.

Ка ко би од бра ни ла част сво је по ро ди це, по себ но свог оца, ко ји је пре ви ше стар да би се 
бо рио, кћер ка од ла зи у бор бу у пе сми Мла ди Омер (алб. ome ri i ri). Овај се мо тив мо жда мо же 
до ве сти у ве зу с по сто ја њем вир џи на, за ко је зна мо да су у про шло сти би ле са свим уоби ча је не у 
Цр ној Го ри и Ал ба ни ји. Страх оца од смр ти кћер ке ни је са мо од раз ње го ве бри ге о њој, већ и бо-
ја зни да част по ро ди це не ће би ти од бра ње на: 

Два ће пет ка про ћи, по те бе ће до ћи,
А на мег дан њи ма, ка ко ћеш иза ћи,
А на мег дан њи ма, ка ко ли ћеш ићи?
Ара пи не Цр ни гла ву да ти скра ти
Од све бру ке у ста ро сти
Отац да ти не ма ча сти?4

Да овај мо тив ни је за бе ле жен са мо у јед ној ал бан ској пе сми, ка ко се на во ди у Ме де ни ца: 
1974, све до чи и Кћи стар ца Мех ме та ге се че Ара пи на с мо ра, у ко јој се Мех мет-аги на кћер ка 
пре ру ша ва у му шкар ца:

“Мо ја кће ри шта ћу те би ре ћи, 
Да ми те је Бог за сре ћу дао,
Си ном би те он ро дио ме ни, 
                         ***
“О мој ба бо, ти ништа не брини, 
Ја ћу њему на мегдан изаћи.” 
И погледај шта та кћерка ради, 
До подрума млада одшетала, 
Оседлала ђога од мегдана, 
Па се баца на ђо га та сво га, 
С ђо га том је на па зар оти шла, 
Ђо га та је ко ва чу по ве ла, 
Да јој до бро пот ку је ђо га та, 
Па од ла зи јед ном бер бе ри ну, 
Да јој ко су на му шку на ме сти: 
“Ко су до бро, бер бе ри не, ску пи!” 
                     *** 
Кад је бе ли да нак осва нуо, 
Уз ја ха ла де вој ка ђо га та, 
При па са ла ма ча и оруж је. 

Оби чај но пра во оли че но у За ко ни ку Ле ке Ду ка ђи ни ја5, свој пут до ал бан ског на ро да на шло 
је и кроз кре шнич ке пе сме, чи ји је зна чај и у том сми слу из у зе тан. Се вер на Ал ба ни ја за ко ју се ове 
пе сме чвр сто ве зу ју, пред ста вља део Ал ба ни је у ко јем су оби ча ји, тра ди ци ја и не пи са ни на род ни 

3  Овај мо тив де таљ ни је је опи сан у Ме де ни ца: 1938. 
4  Пре пев ауто ра.
5 За ко ник Ле ке Ду ка ђи ни ја (алб. Ka nu ni i Lekë Du ka gji nit) пред ста вља не ко ди фи ко ва ни за ко ник чи је је де ло ве са ку-

пио и пр ви пут об ја вио Штје фен Ђе чо ви, a у ве зи ко јег се на уч ни ци да нас сла жу да је ства ран ве ко ви ма, пре но шен 
усме но и да се услед сво је ком плек сно сти и сусп тра та ко ји га са чи ња ва ју не мо же при пи са ти са мо јед ној исто риј ској 
лич но сти. 
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за ко ни чак и да нас у из ве сној ме ри са чу ва ни. Нај бо љу илу стра ци ју тре ба по тра жи ти у мно го број-
ним сти хо ви ма у ко ји ма се по ми ње fis, од но сно пле ме:

а) Ха ли ло ва же нид ба:
Фис нај го ри нас ће пре ко ри ти!
б) Ка ко је Ха лил осве тио Му ја:
Ни крв, ни фис са Сло ве ни ма не ма мо
в) Му јо и ви ле:
Али, ако си де вој ка од фи са, 
Хо ћеш ли са слу ша ти јед ну мо ју реч?”

Већ је ви ше пу та у раз ли чи тим из во ри ма спо ме нут оби чај да се при пад ни ци истог пле ме на 
ме ђу соб но не же не и уда ју и до бро је за бе ле же на чи ње ни ца да ак те ри пе са ма кре шнич ког ци клу-
са све при пад ни це свог пле ме на сма тра ју се стра ма.  

Из За ко ни ка Ле ке Ду ка ђи ни ја мо же мо ви де ти и то да је гост у пот пу но сти за шти ћен, јер чак 
и ако по сто ји крв на осве та, зах те ва се осве та од до ма ћи на, уко ли ко не ко го ста уби је док је под 
ње го вим кро вом (Ми ћо вић: 1980). Чи ње ни ца је да су и ал бан ски и срп ски на род по зна ти као из-
у зет но го сто љу би ви, али ова ква крај ност ипак ни је за бе ле же на на на шим про сто ри ма, па у овом 
сми слу мо же мо го во ри ти о ти пич но ал бан ском еле мен ту. Прет ход но по ме ну то го сто прим ство 
(код оба на ро да), пре сли ка но је и у на род ној по е зи ји, при че му се опа жа до ста кул ту ро ло шких с 
јед не и се ман тич ких па ра ле ла с дру ге стра не. Ско ри је ис тра жи ва ње у овој обла сти по ка за ло  је 
ве ли ки сте пен се ман тич ког пре кла па ња код ал бан ских и срп ских фра зе о ло ги за ма ко ји са др же но-
ми нал хлеб, од но сно bukë 6, при че му се њи хо ва упо тре ба го то во у пот пу но сти по кла па у ова два 
је зи ка. Јед но од та квих по кла па ња од но си се на пре не се но зна че ње по ме ну тог но ми на ла, ко је је 
у кре шнич ким и срп ским на род ним пе сма ма го то во ре дов но: 

Тад ће ви ле да се на љу те,  
Без те бе хлеб не ће да је ду.

Још је дан екс клу зив но ал бан ски мо тив је и бе са, ко ја је ...за Ал бан це све та и пре ва зи ла зи 
окви ре жи во та и смр ти, а онај ко ји да је бе су у оба ве зи је да је ис пу ни чак и на кон смр ти7. На-
рав но, пи та ње ча сти је за јед нич ка ка рак те ри сти ка свих бал кан ских на ро да, али је у Ал ба на ца она 
сва ка ко нај ви ше из ра же на и ин сти ту ци ја бе се мо же се сма тра ти је дин стве ном и не чим за шта се 
овај на род ве зу је кроз исто ри ју. Од свих ал бан ских пе са ма, чи ни се да Ха ли ло ва же нид ба са др жи 
нај ви ше из вор них ал бан ских еле ме на та. Сти че се ути сак као да је сам За ко ник Ле ке Ду ка ђи ни ја 
пре то чен у ову пе сму, при че му је бе са у пр вом пла ну:

Смрт до ла зи ка да зга зиш бе су,
Ка да не маш ко ру хле ба при ја те љу.

или
Пет ми ну та пу сти ми сло бо де,
Јер нам ни су пре ци оста ви ли дру го,
Сем да ни кад у по сте љи не умре мо,
Не го с ма чем, ги нућ и пе ва јућ

Че то ба ша Му јо и Кра ље вић Мар ко од лич но при ка зу је зна чај да те бе се (чак и не при ја те љу), 
а са др жи и по зи ва ње на ама нет, ко је је ве о ма че сто у свим ал бан ским еп ским пе сма ма:

6 О то ме је би ло ре чи у ре фе ра ту ауто ра Му тав џић П., То до ро вић Д. и Си вач ки А. под на зи вом Ку ли на ри зми у са вре ме-
ном срп ском, грч ком и ал бан ском је зи ку под не том на VI ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Срп ски је зик, књи жев ност, 
умет ност“ (Кра гу је вац, 28-29. ок то бар 2011. го ди не) 

7  Овим пи та њем ба вио се Г. Тр нав ци у свом нео бја вље ном ра ду под на зи вом The Al ba nian cu sto mary law and the ca non 
of Lekë Du ka gji ni: a clash or synergy with mo dern law, ода кле је и пре у зет ци ти ра ни део тек ста 
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Мар ко ми је ама нет по слао, 
Да на мег дан те бе не по ве дем! 
Бе су нам је бож ју упу тио, 
На мег дан ће сам Краљ да иза ђе.

Још јед на од ис так ну тих цр та кре шнич ких пе са ма је и уло га жи во ти ња у њи ма, а по себ но 
ко ња (Ме де ни ца: 1974), ко ји ма се глав ни ли ко ви об ра ћа ју, од ко јих при ма ју са ве те и слич но:

Ђо га ту се сво ме упу тио, 
гле, ђо га та ка ко су зе ли је, 
Пред њом но гом по зе мљи ци ко па, 
И он сво га го спо да ра жа ли. 8 

Опи си при ро де су та ко ђе ве о ма уче ста ли и у тој ме ри жи ви и ди на мич ни, да се сти че ути-
сак да и при ро да има уло гу јед ног од ак те ра, а не ам би јен та у ко ји су сме ште ни ли ко ви. Стил ска 
сред ства ко ја се ко ри сте за опи се при ро де су при лич но јед но став на (Ме де ни ца: 1974), али нам 
до ста го во ре о не при сту пач ном пла нин ском окру же њу се вер не Ал ба ни је у ко јем су ове пе сме на-
ста ле. Нај бо ље при ме ре на ла зи мо у пе сма ма Му јо и ви ле и Ха ли ло ва же нид ба:

Те са ко ња Му јо је си шао, 
Освр ће се уна о ко ло, свуд шу ме, 
Ниг де не ма пу та ни ста зе. 
Из над бу ко ви ка је жи ва сте на 
Ис под бу ко ви ка је го ли ка мен, 
Пре пли ћу се све гра не са гра ном, 
Не да ју сун че вим зра ка ма да про дру.
или
Сун це си ја, а ма ло нас гре је 
Не ви ди мо ни хра ста уд бин ског 
Та кав снег га бе ше при ти скао 
Гра не те шке, хо ће да се сло ме, 
Че ти на ри кр сто ви ма ви ре, 
Од је ку ју пла нин ски сме то ви, 
Де вој ке су па ле с бла гом во ди 
За те ко ше ре ке за ле ђе не, 
Про ду жи ше да из во ре тра же 
Сви из во ри бе ху за мр зну ти,

Ме ђу по ме ну тим стил ским сред стви ма ве о ма су при сут на по ре ђе ња, хи пер бо ле, по на вља-
ња, епи те ти и сл., уоста лом као и у срп ским и бо сан ским пе сма ма, али су за ни мљи ви сла ви зми, 
ко ји сва ка ко за вре ђу ју де таљ ни ју и си сте ма тич ну ана ли зу у не ком од на ред них ра до ва. Овом 
при ли ком тре ба из дво ји ти са мо не ке од сла ви за ма, ко ји се мо гу по де ли ти у две нај ва жни је гру пе 
на осно ву њи хо ве об ра де у ал бан ском је зи ку (Ми ћо вић: 1981): ре чи ко је су у ал бан ском за др жа-
ле свој об лик и ре чи ко је су пре тр пе ле од ре ђе не гла сов не про ме не.  Не ке од та квих ре чи су нпр. 
gostitë, grabitë, koritë, krajl, pro ba tim, treg и сл.  

Сва ка ко је дан од нај у че ста ли јих епи те та у ал бан ским пе сма ма је i,e bardhë (бео), као и мно-
ги дру ги ко ји сво је пан да не има ју и у срп ским пе сма ма: kul la e bardhë (бе ла ку ла), gjo gu i bardhë 
(бео ђо гат), di ta e bardhë (бео дан), letër e bardhë (бе ло пи смо, тј. бе ла књи га), ore të bard ha (бе ле 

8  Исту по ја ву мо же мо за па зи ти и у срп ским пе сма ма, а из ме ђу оста лих и у пе сми „Смрт Ма р ка Кра ље ви ћа“, у ко јој 
Мар ков Ша рац „су зе ро ни и по ср ће“.
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ви ле), ora e bjeshkëvet (гор ска ви ла), ka fe me she qer (ше ћер ли ка фа), pus hka ha ber ta re (пу шка ха-
бер да ра) и сл. 

Као што је по че так ти пи зи ран, та ко је и крај пе са ма о Му ји и Ха ли лу углав ном уста љен 
(Ми ћо вић: 1981) и за вр ша ва се вен ча њем, по врат ком у Уд би ну или бра ти мље њем с не при ја те-
љем, што као при мер мо же мо ви де ти у пе сми Че то ба шо Му јо и Кра ље вић Мар ко:

Па су он да по шли Кра ље ви ћу Мар ку, 
И код ње га го збу на пра ви ше, 
Ни ка да се ви ше ни су ра ста ја ли, 
Увек им је Бог по мо гао, 
Наш мач зло по бе ђи вао.

За ни мљи ва је и по ја ва јед не вр сте ти пи зи ра ног за вр шет ка ко ју на ла зи мо и у срп ским пе-
сма ма, где се пе вач нај пре за хва љу је бо гу, а за тим и на гла ша ва сво ју уло гу при по ве да ча, као што 
је слу чај у пе сми Ар на ут Осма не и не ко ли ко дру гих:

Лич но та мо ја вам ни сам био, 
Та ко ка жу и та ко сам чуо, 
А то су вам и ста рин ске при че, 
А и на ма Бог не ка по мог не.

7.  зА кЉу чАк

На осно ву овог крат ког упо ред ног при ка за ал бан ских и срп ских еп ских пе са ма, до ла зи 
се нај пре до за кључ ка да је нео п ход на по дроб ни ја ана ли за ка ко ети мо ло ги је, та ко и пре вод ног 
екви ва лен та на срп ски је зик ал бан ске ре чи kres hnik, узев ши у об зир да је не до во љан број не са мо 
срп ских, већ и ал бан ских сту ди ја по све ћен ра све тља ва њу овог ва жног пи та ња. 

По ред то га, ра зно ли кост ли ко ва, мо ти ва и мно гих дру гих еле ме на та при сут них у ал бан-
ским кре шнич ким пе сма ма на ме ћу по тре бу за јед ним пот пу но дру га чи јим при сту пом њи хо вој 
по де ли и кла си фи ка ци ји у од но су на по сто је ће. У овом ра ду пред ло же на је са мо јед на од мо гу ћих 
кла си фи ка ци ја кре шнич ких пе са ма, ко ја се за сни ва на по де ли пре ма глав ним ли ко ви ма у на ве де-
ним пе сма ма. Кри те ри ју ми на осно ву ко јих је мо гу ће из вр ши ти кла си фи ка ци ју су сва ка ко мно-
го број ни, при че му би сво је вр сна син те за не ко ли ко по ну ђе них при сту па ауто ра ко ји су се ба ви ли 
овом про бле ма ти ком мо жда у нај ве ћој ме ри од го ва ра ла сло же но сти про бле ма ти ке.

Сти че се и ути сак да су аутох то ни ал бан ски еле мен ти ко ји ма по ме ну те пе сме оби лу ју, ипак 
у сен ци оних ко ји се мо гу про на ћи ка ко у срп ском, та ко и у бал кан ском на род ном епо су, па је 
нај пре њи хо во из два ја ње, а за тим и јед на све о бу хват на де таљ на ана ли за сво је вр стан за да так бу-
ду ћим ис тра жи ва њи ма у овој обла сти. С об зи ром на ве ли ки број ра до ва и сту ди ја по све ће них 
упо ре ђи ва њу ал бан ских кре шнич ких пе са ма и од го ва ра ју ћих бо сан ско-хер це го вач ких пе са ма, 
па жњу је сва ка ко нео п ход но по све ти ти и кон тра сти ра њу у пр вом ре ду с оста лим ал бан ским ју-
нач ким еп ским пе сма ма, као и са срп ским еп ским пе сма ма.
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Ana Siv ač ki

 A COMPARATIVE OVER VI E W  OF  AL  B ANIAN SONG S  OF THE FRONTIER WARRIOR S
AND SERBIA N ORA L  EPIC SONGS

S um ma  ry  

The Pape r d  eal  s  with a comparat iv e an d contrastive anal ys i s  of  Al  b anian Song  s of the Frontier Warriors and Ser-
bian o ral epi c s o ngs  , a s w ell  as with  o t he r circumstances  durin g   the course of  wh ic h  t hey were cr ea ted,  thus cont-
ributing to th e  re se ar ch in th e  fi el d o f  b ot h Alba nol ogy a nd com pa rativ e  st u  d i es of Serbia n an d A lbanian national  
e p  i c s. Common elem e n ts of the mentioned songs are visib le  ev en  at fi rst si ght  and  t  he y enc ompas s  a n um be r of 
chara cte ri sti cs:  c u lt ural  pa t terns, characters, motives ,  la ng u age a nd  s t yle, and ev en ver sifi c ation. Mor eov er,   t he 
P ap er  ad dress es    the concordanc e  b et ween the menti on ed song s,  primar ily  w it h   the p  ur pose to  sing le out  in dig-
en ous A lb a nian elements, while special  att ent io n  has been paid to  th e issue per ta ining to the e tymo logy of the 
 A l b  a nian term k reshnik and its equivalents  in  S  er b ia n, as well  as  to  the classi fication of th e A lbani an  so n gs .
Bas ed    on the pres en ted overview of Albanian  an d  Ser bian songs  it  ha s bee n   c  o ncluded that a further mo re d etailed 
a nal ysi s of both e ty m ol ogy and tra nsla tion o f t  he  Albani an  term kreshnik is necessary, pr ima ri l y   d ue to  t he fact that 

http://www.elsie.de


Ана Сивачки

598

an i nsuffi cient  numbe r o f  not only  S erbia n, b ut also of Al ba ni an  stud i es  h ave so far be en  focused  on  dealin g with 
this i mme nsel y i m po rt  an t iss ue .  Th e ab unda nce of indig en o  us Albanian e lem ents in the  ment ion ed  songs should  
b e paid  speci al  at t e n t ion to,  fo l low e d by a comprehensi ve  and  de ta il ed analysis  in the f utu re   researc h  in this fi-
eld . F urt he rm ore , a var ie ty    of c hara cte rs,  motiv es and numerou s   ot her elements pr es ent in the Albanian so ng s h as  
im po sed the  ne ed for  an  entir el y  di ff er en t ap proac h to their cl as si fic ati on . Mer el y  o ne   o  f   t he  numer ou s possible 
cl as sifications of Al ban  ian songs based o n  the ma  in cha ract er s  ha  s  b ee n p ro po se d here in .   Classification  criter ia  ar e 
vario us, b ut  a s  yn  thesis  of  sev eral  existing approac he s   woul d   pr obably be the most adequ ate  soluti on.
       
         

                A n  a  Si vač k i
             Uni ver ziite t  u  B eo gradu, Filološ ki   fak ultet, Srbija
          an a. sivac ki@ fi l .bg.ac. rs 
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јелена МилинКоВић

ОСОбеНОСт ПРиПОВеДАчкОГ ПОСтуПкА у РОМАНу ЈЕДНО 
ДОПИСИВАЊЕ Јулке ХлАПец ЂОРЂеВиЋ1

Рад ана ли зи ра ро ман Јул ке Хла пец Ђор ђе вић Јед но до пи си ва ње са ста но ви шта при ме ње них при по ве дач-
ких по сту па ка чи ме се по ка зу је оства ре но про жи ма ње не ко ли ко књи жев них вр ста у тек сту ро ма на. Ана-
ли зи ра се од нос ко ји де ло ус по ста вља пре ма европ ској ро ма неск ној тра ди ци ји, али се по ка зу је и ње го во 
спе ци фич но ме сто у окви ри ма срп ске књи жев но сти. Кон тек сту а ли за ци ја се пр вен стве но вр ши у од но су на 
тра ди ци ју сен ти мен та ли стич ког епи сто лар ног ро ма на. У ра ду се по ка зу ју ка рак те ри сти ке Јед ног до пи си-
ва ња као епи сто лар ног ро ма на љу бав не те ма ти ке, за тим се ука зу је на про дор дру гих жан ро ва и то ауто би-
о гра фи је, есе ја и днев ни ка у ин ти ми стич ки про стор при ват не пре пи ске. По ка зу је се по ле мич ни ка рак тер 
де ла ко ји се оства ру је ка ко на фор мал ном, та ко и на се ман тич ком и идеј ном пла ну, као и ње го ва по ве за ност 
са идеј ним ста во ви ма аутор ке ро ма на.  

Кључ не ре чи: Јул ка Хла пец Ђор ђе вић, сен ти мен та ли зам, епи сто лар не фор ме, ауто би о граф ски на ра тив, фе-
ми ни зам, днев ник     

1.  уВОД

Из да вач ка ку ћа Ге ца Кон го ди ну да на на кон што је из да ла де ло Раст ка Пе тро ви ћа Љу ди го-
во ре, и исте го ди не ка да об ја вљу је аван гард ни ро ман Бо шка То ки на Те ра зи је,  штам па и, по мно го 
че му нео би чан (али не и аван гар дан) ро ман Јед но до пи си ва ње Јул ке Хла пец Ђор ђе вић. Реч је о 
још јед ном тек сту срп ске књи жев но сти пр ве по ло ви не XX ве ка ко ји је об ја вљен у окви ру та да 
пре сти жних еди ци ја или у вр ло по зна тим и ути цај ним из да вач ким ку ћа ма (што је под ра зу ме ва ло 
из ве сну ка но ни за ци ју да тих тек сто ва), а ко ји ма ка сни ји исто риј ски про це си ре цеп ци је ни су би-
ли на кло ње ни. Тај чест про цес књи жев но-исто риј ског за бо ра ва има по себ но осве тље ње и мо же 
се до дат но ту ма чи ти у ка рак те ри стич ном, род но осве шће ном, кон тек сту ка да је реч о ли те ра ту ри 
ко ју су пи са ле же не. У том сми слу мо гу се, на при мер, из дво ји ти збир ке при ча Ми ли це Јан ко вић, 
Ан ђе ли је Ла за ре вић и Је ле Спи ри до но вић Са вић ко је су по чет ком XX ве ка об ја вље не у чу ве ној 
„пла вој“ еди ци ји Срп ске књи жев не за дру ге. Ме ђу тим, убр зо на кон смр ти аутор ки, ови тек сто ви, 
као и њи хо ви це ло куп ни опу си, из ра зних раз ло га, оста ју по стра ни ин те ре со ва ња књи жев них 
исто ри ча ра (в. Кох: 2009). 

Ро ман Јул ке Хла пец Ђор ђе вић је имао слич ну суд би ну. Као је дан од раз ло га ње го вог не ин-
те гри са ња у то ко ве срп ске књи жев но сти мо же се из дво ји ти и то што ово де ло сто ји у пот пу но сти 
по стра ни глав них по е тич ких кон цеп ци ја срп ске књи жев но сти 30-их го ди на XX ве ка. У ме ђу-
рат ним аван гард ним го ди на ма као до ми нант не и нај оп шти је од ли ке срп ске књи жев но сти из двој-
ни су екс пе ри мент као по е тич ко сре ди ште, кон струк ти ви стич ко раз у ме ва ње књи жев ног тек ста, 
по е тич ки плу ра ли зам, жан ров ска нео д ре ди вост и фор мал на хи брид ност де ла, као и низ дру гих 
од ли ка свој стве них аван гар ди. Уну тар ова квог аван гар ди стич ког и по све по ле мич ког кон тек ста 
у ко ме цен трал ни књи жев ни ток фор ми ра низ –иза ма, ро ман Јед но до пи си ва ње Јул ке Хла пец 
Ђор ђе вић чи ни се апарт ним и по мно го че му са мо свој ним тек стом ко ји оста је из ван оно га што је 
те жи ште срп ске књи жев но сти 30-их го ди на.2 Аутор ка Јул ка Хла пец Ђор ђе вић је, та ко ђе, ни зом 

1  Рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства за просвету и науку Републике Србије, Књиженство, 
теорија и историја књижевности на српском језику до 1915.

2  На кон два де се тих го ди на ко је су обе ле же не ни зом аван гард них по кре та, три де се тих го ди на до ми ни ра ју над ре а ли зам 
и со ци јал на ли те ра ту ра.   
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сво јих тек сто ва о књи жев ним те ма ма по ка за ла ве ли ко по зна ва ње европ ске ли те ра ту ре, али се и 
ту, у ње ним есе ји ма, кон сти ту и ше па ра лел ни ток ин те ре со ва ња за срп ску и европ ску ли те ра ту ру 
у ко ји ни су укљу че на по е тич ка пи та ња ко ја су у том вре ме ну би ла ве о ма жи ва, а чи ни ла су аван-
гард ну књи жев ну плат фор му. Са дру ге стра не, осо бе но сти овог ро ма на, би ло фор мал не, би ло 
идеј не, мо гле су та ко ђе ути ца ти на по ло жај ко ји ово де ло за у зи ма у срп ској књи жев но сти. На и ме, 
на кон об ја вљи ва ња и не ко ли ко ре цен зи ја ко је су том при ли ком иза шле, о ро ма ну Јед но до пи си-
ва ње ни је пи са но и об ја вљен је дру ги пут тек 2002. го ди не (Хла пец 2002). Укљу чи ва њем тек ста 
овог ро ма на у хре сто ма ти ју Ро ма ни срп ске аван гар де, аутор из бо ра Гој ко Те шић (в. Те шић 2011) 
под се тио је на ње гов аван гард ни кон текст и ти ме отво рио не ко ли ко но вих те ма за раз ми шља ње 
по во дом ње го ве  к он   тек сту а ли за ци је.

2.  еПиСтОлА

„Тре ба ло би, за оно што имам да ка жем, из ми сли ти је зик исто то ли ко нов ко ли ко и мој пр о је кат: 
јер ко ји тон, ко ји стил усво ји ти да би се рас плео овај без мер ни ха ос та ко раз ли чи тих осе ћа ња, та ко пр о-
тив реч них, че сто та ко ни ских а по не кад та ко уз ви ше них, ко ји се у ме ни бес пре кид но ви тлао.“

Ж.Ж. Ру со  

Ро ман Јед но до пи си ва ње Јул ке Хла пец Ђор ђе вић је епи сто лар ни ро ман љу бав не те ма ти ке. 
С об зи ром на сво је ка рак те ри сти ке мо же се по сма тра ти у дво стру ким ко ор ди на та ма: у кон тек сту 
срп ске књи жев но сти и у европ ском кон тек сту. 

Пи смо, као об лик књи жев ног из ра жа ва ња, као и књи жев но-умет нич ке фор ме за сно ва не на 
ње му, раз ви ја ни су у срп ској књи жев но сти пр вен стве но у мо дер ни и у окви ри ма ли те ра ту ре ко је 
су пи са ле же не. Епи сто лар не фор ме у срп ској књи жев но сти има ју ду жу тра ди ци ју од мо дер не и 
њи хо во ко ри шће ње се же до по че та ка но ве срп ске књи жев но сти и ауто ра као што су До си теј Об-
ра до вић и, по себ но, Љу бо мир Не на до вић. Нај че шћа упо тре ба пи сма би ла је у окви ру пу то пи сних 
фор ми, да би се ка сни је ко ри сти ла и у дру гим књи жев ним вр ста ма. Ме ђу тим, по че так XX ве ка 
са сво јим књи жев но-идеј ним пр о це си ма мо дер ни за ци је до но си дру га чи ју упо тре бу епи сто ле ко ја 
до би ја но ва зна че ња и нов кон текст. Реч је пре све га о дру га чи јој упо тре би ко ја до ла зи као по-
сле ди ца мо дер ни стич ког за о кре та ка уну тра, а ко ји до во ди до ин тен зи ви ра ња по ступ ка пи са ња 
со бом и же ље за тек сту а ли за ци јом лич ног ис ку ства (ве за но за срп ску мо дер ну ви ди Кох 2004. и 
Кох 2008). Пи смо се у овом кон тек сту из два ја као јед на од на по де сни јих фор ми ко ја исто вре ме но 
укљу чу је у се бе и оно ја ко је пи ше (о се би), али и дру гог ко ме је пи смо упу ће но. 

У кон тек сту ин ти ми стич ких фор ми пи смо је по ста ло је дан од оми ље них књи жев них об ли-
ка, по себ но у окви ри ма жен ске ли те ра ту ре пр ве по ло ви не XX ве ка, ко ја се пер ци пи ра ла као пр о-
стор до ми нант но ин ти ми стич ког го во ра. По пу лар ност пи сма и ње го ва рас про стра ње на упо тре ба 
ме ђу књи жев ни ца ма се из ме ђу оста лог ту ма чи и као по сле ди ца мо гу ће бли ско сти ове фор ме са 
ин ти ми стич ким жан ро ви ма ко ји су има нент ни „жен ском књи жев ном иди о му“ (Кох 2004: 210).3 
Епи сто лар на фор ма је та ко из ме ђу оста лог омо гу ћи ла при по ве да ње со бом о се би, укљу чи ва ње 
дру гог у текст, ко ри шће ње пр вог при по вед ног ли ца ко је омо гу ћа ва пр о дор у нај ду бље сло је ве 
лич но сти, би ло ауто ра уко ли ко је реч о не фик ци о нал ним жан ро ви ма, би ло ју на ка књи жев ног де-
ла и ти ме је по ста ла јед на од оми ље них фор ми књи жев ни ца. 

Ана ли зи ра ју ћи епи сто лар ну фор му са ста но ви шта ње ног ко ри шће ња у мо дер ни у окви ри-
ма ли те ра ту ре ко ју су пи са ле же не, Маг да ле на Кох по ка зу је три на чи на ко ри шће ња епи сто ле: у 

3  Ов де не же ли мо да упад не мо у је зич ку и ти ме ми са о ну зам ку го во ре ћи да по сто је жан ро ви ко ји су има нент ни ји 
му шкој, и они ко ји су има нент ни ји жен ској књи жев но сти. Ме ђу тим, по глед на чи ње ни це срп ске књи жев но сти, на 
тек сто ве ко ји су на ста ја ли у пр вој по ло ви ни XX ве ка, по ка зу је да по сто је фор ме, те ме, сти ло ви ко је су ви ше ко ри-
сти ли ауто ри и они ко је су ви ше ко ри сти ле аутор ке. У том сми слу, тј. на осно ву „до ка за“ ко ји нам ну ди књи жев на 
исто ри ја, го во ри мо о жан ро ви ма, вр ста ма, по ступ ци ма ко ји су има нент ни ји или ма ње има на нен ти књи жев но сти ко ју 
су пи са ле же не.   
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слу жби пу то пи са (Иси до ра Се ку лић, Је ле на Ди ми три је вић), као еле мент кон струк ци је у фа бу-
лар ној пр о зи (Је ле на Ди ми три је вић, Ми ли ца Јан ко вић) и у епи сто лар ном ро ма ну (Јул ка Хла пец 
Ђор ђе вић). Пр ва два на чи на упо тре бе пи сма има ју раз ви је ни ју тра ди ци ју у срп ској књи жев но сти 
и ни су у нај ве ћој ме ри ве за ни за жен ску ли те ра ту ру, док је по ло жај епи сто лар ног ро ма на не што 
спе ци фич ни ји. За раз ли ку од ин фор ма тив но-ре флек сив ног пу то пи сног пи сма и са знај ног пи сма 
„са за дат ком“ ко је по кре ће и раз ре ша ва на ра тив не то ко ве, пи смо у епи сто лар ном ро ма ну је сло-
же ни ја фор ма. То је та ко ђе и књи жев ни об лик ко ји се рет ко сре ће у срп ској књи жев но сти, у ко-
јој прак тич но не по сто ји тра ди ци ја ове књи жев не вр сте. Маг да ле на Кох из но си ми шље ње да је 
Јед но до пи си ва ње пр во де ло ко је ре пре зен ту је жа нр ро ма на у пи сми ма у срп ској књи жев но сти 
(в. Кох 2004, 214), док Стан ко Ко раћ у сво јој сту ди ји Срп ски ро ман из ме ђу два ра та 1918 – 1941 
ис ти че две осо бе но сти ко јим се овај ро ман из два ја од оста ле пр о дук ци је ана ли зи ра ног пе ри о да, а 
то су љу бав на те ма ти ка и епи сто лар на фор ма. Ко раћ ов де, та ко ђе, при ме ћу је да је Јед но до пи си-
ва ње об но ва европ ског епи сто лар ног ро ма на ка рак те ри стич ног за 18. век и да је ко мен тар да је то 
је ди ни ро ман тог ти па у срп ској ме ђу рат ној књи жев но сти (в. Ко раћ 1982, 473–474). Јед но до пи-
си ва ње из гра ђен као епи сто лар ни ро ман сен ти мен та ли стич ког ти па та ко пред ста вља сво је вр сни 
ин ци дент (ме ђу рат не) срп ске књи жев но сти. 

Ути цај сен ти мен та ли зма као стил ске фор ма ци је на срп ску књи жев ност у из ве сној ме ри је 
оства рен, али без об зи ра на ус по ста вљен књи жев ни кон такт је дан од нај ва жни јих пр о из во да сен-
ти мен та ли зма, ка кав је упра во епи сто лар ни ро ман, ни је раз ви јан (о тра го ви ма сен ти мен та ли зма у 
срп ској књи жев но сти ви ди Жив ко вић 1997). Ду го роч ни ји ути цај ове стил ске фор ма ци је ви дљив 
је упра во у де ли ма чи ји су ауто ри же не и то пре све га на стил ско-те мат ској рав ни, ви ше не го на 
идеј ној. То се пре све га од но си на сен ти мен та ли стич ке те ко ви не као што су: дир љи ва суд би на ју-
на ка или још че шће ју на ки ње, али и „об лик ин тим них ис по ве сти у об ли ку пи са ма или днев ни ка, 
лир ски опи си и лир ска рас по ло же ња у пр о зи, па те ти чан тон“ (Жив ко вић 1998: 142). Ме ђу тим, 
сен ти мен та ли стич ки књи жев ни та лас је у срп ској књи жев но сти био до ми нат ни ји у пре ве де ној 
ли те ра ту ри и пре ра да ма, не го у ори ги нал ним оства ре њи ма. Ве о ма зна чај на те ко ви на ове стил ске 
фор ма ци је је и уво ђе ње же не у ли те ра ту ру и уоп ште у књи жев ни и умет нич ки жи вот и то пре 
све га ти ме што су ова де ла би ла упу ће на пр вен стве но жен ској пу бли ци, а не   рет ко су се ауто ри ди-
рект но обра ћа ли чи та тељ ка ма.4 Не по сто ја ње сен ти мен та ли стич ког епи сто лар ног ро ма на у срп-
ској књи жев но сти и по ред зна чај ног ути ца ја ко ји је сен ти мен та ли зам имао све до по ло ви не XIX 
ве ка до ста је ши ра те ма и ди рект но је по ве за на са пи та њи ма (дис)кон ти ну и ра ног раз во ја ро ма на 
као књи жев не фор ме у срп ској књи жев но сти. 

У европ ском кон тек сту ро ман Јед но до пи си ва ње се, да кле, укљу чу је у тра ди ци ју сен ти мен-
та ли стич ких епи сто лар них ро ма на љу бав не те ма ти ке ко ји су би ли вр ло по пу лар на књи жев на вр-
ста то ком XVI II ве ка, док у на ци о нал ном ли те рар ном окру же њу ни је имао узор.5 За раз ли ку од по-
ли фо нич них епи сто лар них ро ма на, по пут Ру со о ве Но ве Ело и зе, Ри чард со но ве Кла ри се и Па ме ле 
или Опа сних ве за Ла клоа, ро ман Јед но до пи си ва ње има све де ни ју ди ја ло шку фор му и пред ста вља 
пре пи ску из ме ђу му шкар ца и же не, док то ра Ото   на Шре па на и фе ми ни стич ки орјен ти са не ин те-
лек ту ал ке Ма ри је Пр о ха ско ве. Обе те ко ви не сен ти мен та ли стич ког ро ма на: епи сто лар на фор ма и 
спе ци фи чан љу бав ни го вор при сут ни су у ро ма ну Јул ке Хла пец Ђор ђе вић. Ро ман не ма оквир ну 
при чу, ни ти при ре ђи ва ча или слич ну на ра тив ну ин стан цу ко ја би кон тек сту а ли зо ва ла пре пи ску. 

4  У ве зи са тим Дра ги ша Жив ко вић пи ше: „Ка рак те ри стич но је и то да су се сен ти мен та ли сти обра ћа ли у пр вом ре ду 
сво јим чи та тељ ка ма и да је сен ти мен та ли зам мно го до при нео то ме и да же на гра ђа ни на уђе у књи жев ност.“ (Жив-
ко вић 1998: 142 – 143)

5  Сво је вр сни узор Јул ки Хла пец Ђор ђе вић мо гао би би ти ро ман Страст Да ви да Пи ја де (са под на сло вом ро ман из 
бе о град ског жи во та), об ја вљен у За гре бу 1921. го ди не. Ова де ло је, та ко ђе, епи сто лар ни ро ман љу бав не те ма ти ке. 
Ме ђу тим, Да вид Пи ја де свој ро ман кон ци пи ра као мо но ло шки епи сто лар ни ро ман у ко ме чи та о ци ма пре до ча ва пи-
сма са мо јед не стра не. Осо бе ност овог де ла је и у ње го вој те ми: отво ре на ле збиј ска љу бав. На и ме, глав на ју на ки ња 
Рад ми ла на кон од ла ска из ма на сти ра пи ше вр ло стра сна љу бав на пи сма же ни, ка лу ђе ри ци Мар ги ти. Љу бав јој је 
уз вра ће на, али због (дру штве них) окол но сти нео ства ри ва (в. Пи ја де 1921). На мо гу ћу ком па ра ци ју ова два ро ма на 
ука за ла је Све тла на Слап шак (в. Слап шак 2004)     
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Пред чи та о це су ста вље на ис кљу чи во пи сма. Уплив на ра то ло шки ви ше ин стан це оства рен је је-
ди но у под на сло ву овог де ла: фраг мен ти ро ма на. Овим под на сло вом су ге ри ше се да је текст део 
ве ће це ли не, да је пре пи ска ко ја је чи та о ци ма пре до че на са мо исе чак, су ге ри ше се не це ло ви тост 
и де кон тек сту а ли за ци ја пи са ма, као и при че ко ја је њи ма ис при по ве да на. Фраг мен тар ност на го-
ве ште на под на сло вом укр шта се са фраг мен тар но шћу на ра ци је ко ја је има нент на епи сто лар ном 
ро ма ну. На и ме, Жан Ру се у свом есе ју Је дан књи жев ни об лик: ро ман у пи сми ма (Ру се 1993) за 
овај тип тек ста пи ше да пред ста вља смрт на ра ци је, од у ста ја ње ро ма но пи сца од при по ве да ња (в. 
Ру се 1993, 114). То је фор ма без је дин стве не при по ве дач ке пер спек ти ве, те је на ра ци ја у епи сто-
лар ном ро ма ну фраг мен тар н  а и сег мен ти ра на, при ча се орга ни зу је ко ла жно, а исти на на ста је 
укр шта јем свих пер спек ти ва. Ни јед на од при по ве дач ких ин стан ци ни је све зна ју ћа ин стан ца, већ 
уло гу оно га ко ји има це ло ви ту сли ку пре у зи ма онај ко ји је из ван тек ста: чи та лац.6 У том сми слу 
упи си ва ње дру гог у текст овог ти па ро ма на је дво стру ко: пре ко пи са ма ко ја ову ин стан цу у ви ду 
адре са та под ра зу ме ва ју, и пре ко не из го во ре ног по зи ва чи та о цу да по ве же фраг мен те у на ра тив ну 
це ли ну ка ко би ре кон стру и сао при чу. 

Ме ђу тим, ни је до вољ но ре ћи да Јул ка Хла пец Ђор ђе вић пи ше сен ти мен та ли стич ки ро ман 
љу бав не те ма ти ке ко ји се укљу чу је у тра ди ци ју ро ма на тог ти па. У европ ском кон тек сту ро ман 
Јед но до пи си ва ње сво јим идеј ним сло јем, а пр вен стве но но вим схва та њем љу ба ви и на чи ном 
љу бав ног го во ра, ко ји не гу је глав на ју на ки ња ро ма на, по и гра ва се са чи та лач ким оче ки ва њи ма 
и пред ста вља ан ти сен ти мен та ли стич ки ро ман, тј. не га ци ју сен ти мен та ли стич ког ро ма на. Јул ка 
Хла пец Ђор ђе вић из гра ђу је ро ман о љу ба ви ко ји ни је сен ти мен та ли стич ки, већ по ле ми ше са 
та ко схва ће ном љу ба вљу и де сен ти мен та ли зу је љу бав ни го вор. Но си лац сен ти мен та ли стич ког 
дис кур са је ов де нео че ки ва но му шка рац, Отон, а не глав на ју на ки ња Ма ри ја, што је из не на ђе ње 
и у кон тек сту срп ске књи жев но сти, где се сен ти мен та ли стич ко схва та као има нент но жен ском. 
Ма ри ја, та ко, не рет ко, вр ло оштро у сво јим пи сми ма осу ђу је Ото но ву скло ност да за па да у сен-
ти мен та ли стич ки љу бав ни дис курс. Она са јед не стра не де сен ти мен та ли зу је го вор о љу ба ви, а са 
дру ге стра не љу бав ус по ста вља као ул ти ма тив но осе ћа ње. Као та ква, ул ти ма тив на, љу бав зах те ва 
љу бав ни го вор ко ји је осло бо ђен све га „на у че ног“ и „сте ре о тип ног“ и ко ји мо ра би ти аутен ти чан 
и ин ди ви ду а лан, ко ји је део и ис хо ди ште ка рак те ра са ме ју на ки ње ко ја је ви ше стру ко осо бе на 
и из ван оче ки ва ног и уоби ча је ног. На и ме, Јул ка Хла пец Ђор ђе вић се ко ри сти фор мал ним сред-
стви ма ка рак те ри стич ним за сен ти мен та ли стич ки тип ро ма на, ко ја се пре све га ти чу епи сто лар не 
фор ме и љу бав не при че, али ова сред ства ис пу ња ва са др жа јем по ле мич ним у од но су на сен ти-
мен та ли стич ко схва та ње љу ба ви. „Спи са те љи ца у ста ре жан ров ске окви ре уно си но ве суб вер зив-
не пр о бле ме по ла/ро да“ (Кох 2004: 216). Она се ов де по и гра ва и са чи та лач ким оче ки ва њи ма ко ја 
се од но се на на чин на ко ји о љу ба ви пи ше же на-пи сац, те ка ко у љу ба ви го во ри и ка ко се по на ша  
ж е    н а ,    а ка ко му шка рац. 

3.  АутОбиОГРАФиЈА

„Мо же ли се ре ћи исти на о се би? Да, твр ди Ру со. Ауто би о гра фи ја при ла зи исти ни бес крај но бо ље 
не го би ло ко ја сли ка ко ја иде свом мо де лу спо ља.“

Ж. Ста ро бин ски

Ро ман си јер, аутор епи сто лар ног ро ма на, по вла чи се пред ни зом на   ра тив них ин стан ци ко-
ји ма „усту па“ при по ве да ње. На ра тор је нај бли жа ин стан ца ауто ру, те је он тај ко ји је, у на ра то-
ло шком сми слу, од мах до ауто ра тек ста, спо на ме ђу њи ма, али и сред ство ко јим се са оп шта ва 
при ча. Епи сто лар на фо  р ма нај че шће под ра зу ме ва умно жа ва ње на ра тив них пер спек ти ва,   а ти ме 
и на ра то ра. Ова квим умно жа ва њем усло жња ва се и мул ти пли ку је од нос ауто ра са они ма ко ји 

6  Чи та лац је, по ред ауто ра, је ди ни све зна ју ћи по себ но уко ли ко у тек сту ни је угра ђен при ре ђи вач, из да вач, ко лек ци о нар 
пи са ма.



ОСОБЕНОСТ ПРИПОВЕДАЧКОГ ПОСТУПКА У РОМАНУ ЈЕДНО ДОПИСИВАЊЕ ЈУЛКЕ ХЛАПЕЦ ...

603

при по ве да ју. Овај од нос мо же би ти вр ло сло жен, а је дан ње гов вид се оства ру је у пре по зна ва њу 
ауто ро вих ре чи и ста во ва у пи сми ма не ких од лич но сти. 

Угра ђи ва ње аутор ке Јул ке Хла пец Ђор ђе вић у текст ро ма на Јед но до пи си ва ње је ви ше стру-
ко. Је дан од ње го вих бит них аспе ка та је и ауто би о граф ски слој ро ма на. Овај слој се оства ру је пр-
вен стве но у сна жној ауто би о граф ској за сно ва но сти глав не ју на ки ње. Ма ри ја Про ха ско ва и Јул ка 
Хла пец Ђор ђе вић има ју низ слич но сти. По во дом ауто би о граф ске осно ве ро ма на Маг да ле на Кох у 
свом тек сту о ро ма ну Јед но до пи си ва ње из но си ве о ма за ни мљи ву те зу ве за ну за до ку мен тар ност 
пи са ма, али је, на жа лост, не раз ра ђу је. На и ме, Маг да ле на Кох сма тра да по сто ји мо гућ ност да 
је Јул ка Хла пец Ђор ђе вић сво ју при ват ну пре пи ску при ре ди ла, пре ра ди ла и уоб ли чи ла у фор ми 
ро ма на. 

Ви ди мо у тек сту те жњу да се књи жев но де ло (епи сто лар ни ро ман) при бли жи лич ном до ку мен ту (пре ко 
фор ме пи сма) или чак обр ну то да се лич ни до ку мент (при ват на пре пи ска) сти ли зу је на лик фик тив ном 
књи жев ном де лу. Јер те шко је оте ти се ути ску да ова књи га има свој ауто би о граф ски кључ у аутор ки ном 
жи во ту. (Кох 2004: 216) 

С об зи ром на то да још увек не ма мо увид у ру ко пи сну за о став шти ну Јул ке Хла пец Ђор ђе-
вић, ни ти би ло ка ква са зна ња о њој, мо же мо оста ти са мо на те ре ну прет по став ке о до ку мен тар-
но сти и при ват но сти пи са ма.

Про жи ма њем фик ци о нал ног и ауто би о граф ског у ро ма ну и ње го вим ре а ли зо ва њем на не-
ко ли ко ни воа Јед но до пи си ва ње по ста вља и пи та ња по е ти ке ауто би о граф ског жан ра: Ка ко го во-
ри ти се бе? Ка ко пи са ти о се би? Да ли је мо гу ће пред ста ви ти се бе и соп стве ни жи вот? Ова ве ли ка 
(ру со и стич ка) те ма под ра зу ме ва бри гу о ства ра њу сли ке о се би, за бри ну тост при пред ста вља њу 
дру го ме, али и (не)мо гућ ност је зич ког об ли ко ва ња жи вот них ре а ли ја и та на них уну тра шњих са-
др жа ја, као и по тра гу за нај при ме ре ни јим сти лом. Уко ли ко у Јед ном до пи си ва њу не мо же мо да се 
от ме мо ути ску да књи га има свој ауто би о граф ски кључ7 у аутор ки ном жи во ту, он да прет по ста-
вља мо да је аутор ки би ло јед но став ни је да о бит ном (го то во ин ци дент ном) пе ри о ду свог жи во та 
пи ше за о гр ну та фик ци јом. 

Иде је ко је за сту па аутор ка пре ко сво је глав не ју на ки ње Ма ри је Про ха ско ве мо гу се све-
сти на за јед нич ку осно ву ко ја под ра зу ме ва сло бо ду: сло бо ду из бо ра, сло бод ну љу бав, сло бо дан 
жи вот. У та квом кон цеп ту, пи са ње о се би или, у овом слу ча ју, о дру гој, фор ми ра се као про стор 
сло бо де. Сло бо да је осво је на у оном тре нут ку у ко ме је аутор ка од лу чи ла да пи ше о (свом/Ма-
ри ји ном) жи во ту. У су прот но сти са осва ја њем про сто ра сло бо де у ли те ра ту ри сто ји не сло бод ни 
жи вот уну тар ко га се по је ди нац ру ко во ди нор ма ма, пра ви ли ма, оче ки ва њи ма, (са мо)за да тим ци-
ље ви ма. Пи шу ћи о ауто би о граф ском пи са њу као чи ну сло бо де у сво јој књи зи о Ру со оу Ста ро бин-
ски кон ста ту је сле де ће: 

Сви из гле ди про шло сти као да су под вла шћу суд би не и ну жно сти. Оста је, ме ђу тим, јед но при бе жи ште 
за сло бо ду: уну тра шње осе ћа ње, и сам чин пи са ња. Ако сло бо да ни је оно на че ло ко је Ру со ви ди на де лу у 
ње го вом жи во ту, она је на че ло ко је ће жи во ту омо гу ћи ти књи жев ни из раз. Ру со, до и ста, сма тра да је ње гов 
жи вот на лик на не ку суд би ну ко ју на ме ће не ка стра хо ви та коб; али ће ње го ва ауто би о гра фи ја би ти чин сло-
бо де; он ће ре ћи исти ну о се би, јер ће се сло бод но по твр ди ти у свом осе ћа њу, јер не ће при хва ти ти ни ка кву 
при ну ду, ни ка кву сте гу, ни ка кво пра ви ло. (Ста ро бин ски 1991: 223)

Бо ре ћи се сво јим тек сто ви ма и ак ти ви стич ком де лат но шћу за сло бо ду же на и за еман ци-
па торк се про це се ко ји ма се сло бо да осва ја, Јул ка Хла пец Ђор ђе вић се бо ри ла и за соп стве ну 

7  Пол де Ман у тек сту Ауто би о гра фи ја као раз-об ли че ње пи ше о мо гућ но сти ма ауто би о граф ског чи та ња сва ког тек ста:  
„Да кле, ауто би о гра фи ја ни је жа нр или мо дус, не го је фи гу ра чи та ња или раз у ме ва ња ко ја се по ја вљу је, у од ре ђе ном сте-
пе ну, у свим тек сто ви ма. Ауто би о граф ски мо ме нат се до га ђа као срав њи ва ње из ме ђу два су бјек та укљу че на у про цес 
чи та ња у ко јем од ре ђу ју је дан дру гог кроз уза јам ну ре флек сив ну суп сти ту ци ју. Та струк ту ра им пли ци ра ди фе рен ци ја-
ци ју као и слич ност, по што оба за ви се од суп сти ту тив не раз ме не ко ја кон сти ту и ше су бјект.“ (Ман 1988: 121)  
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сло бо ду. Не мо гућ но сти ње ног пот пу ног оства ре ња мо гле су је ин спи ри са ти да ис пи та мо гућ но-
сти и гра ни це сло бо де у про сто ри ма ли те рар ног. На ра тив ни то ко ви и мо гу ћа раз ре ше ња рад ње у 
ро ма ну, као и отво ре ност ње го вог кра ја про бле ма ти зу ју мо гућ но сти сло бо де и до во де у пи та ње 
ње ну ре а ли за ци ју. 

Ју на ци ро ма на Ма ри ја и Отон та ко при бе га ва ју ре тро спек тив ном ауто би о граф ском при-
по ве да њу у сво јим пи сми ма. По сту пак ре тро спек ци је, цен трал ни по сту пак ауто би о граф ског на-
ра ти ва, до ми нан тан је у пр вом де лу ро ма на. Ње го во ко ри шће ње има пр вен стве но функ ци ју да 
чи та о ца упо зна са пред и сто ри јом од но са Ма ри је и Ото на, као и са њи хо вом мла до шћу и окол но-
сти ма у ко ји ма су од ра ста ли и сту ди ра ли. Ме ђу тим, ово при по ве да ње до га ђа ја из про шло сти и 
ауто би о граф ска (са мо)ре пре зен та ци ја су се лек тив ни јер је са да шњост та ко ја ру ко во ди при по ве-
да њем или ка ко то де фи ни ше Ста ро бин ски пи шу ћи о Ру соу са да шњост упра вља ре тр со пек тив-
ним про сто ром:

Пре пу сти ти се се ћа њу, пре пу сти ти се осе ћа њу: ту Ру со де фи ни ше не ку вр сту па сив но сти, али сло бод не 
па сив но сти. Ни је то ви ше по ми ре на пре да ја не кој спољ ној, стра ној си ли; то је срећ на пре да ја јед ној уну-
тра шњој си ли, не ком при сном слу ча ју. Про шлост ви ше ни је она ве за и оно по ве зи ва ње ко је ко чи са да шњи 
тре ну так, она ни је ви ше онај не раз мр си ви чвор од ре ђе ња ко ја нас осу ђу ју да тр пи мо сво ју суд би ну. Пер-
спек ти ва са да кре ће од са да шњег тре нут ка: „из вор“ је упра во ов де, а не у про ху ја лом жи во ту. Са да шњост 
упра вља ре тро спек тив ним про сто ром уме сто да њи ме бу де при ти сну та. Та ко, уме сто да се осе ти као про из-
вод сво је про шло сти, Ру со от кри ва да се про шлост про из во ди и по кре ће у ње му, у из би ја њу јед не ак ту ел не 
емо ци је. (Ста ро бин ски 1991: 223) 

На и ме, ју на ци за сво је при по ве да ње би ра ју оне до га ђа је ко ји мо гу да раз ја сне њи хов од-
нос у са да шњо сти, те је уоч љив чврст су од нос про шло сти и са да шњо сти. Са да шњост ути че на 
ода бир до га ђа ја ко ји ће се ре ак ту е ли зо ва ти у се ћа њи ма глав них ју на ка, али и ме ња пред ста ву о 
про шло сти ти ме што у све тлу тре нут них до га ђа ја она би ва пре вред но ва на. Са дру ге стра не, де-
ло ва ње ју на ка у зре лим го ди на ма у ве ли кој ме ри је усло вље но њи хо вим ра ни јим по на ша њем и 
од но си ма чи ме про шлост не би ва по ти сну та, већ ре ак ту е ли зо ва на и ре а фир ми са на. Но во об но-
вље ни љу бав ни од нос на сту пио је па ра лел но са сло бод ним пре пу шта њем осе ћа њу и се ћа њу, ко је 
је свом сво јом па сив но шћу про из ве ло ак тив ност ју на ка ко ја се кон кре ти зу је у њи хо вом по нов ном 
су сре ту и об но ви по ти сну тог љу бав ног од но са. Та ко се не де лат но но стал гич но и еле гич но пре пу-
шта ње се ћа њи ма пре тва ра у ак тив ни, по кре тач ки прин цип чи та вог на ра ти ва. 

4.  еСеЈ

„Да ме је ре во лу ци ја оста ви ла са мом се би и да се на то ме за у ста ви ла, све би би ло до бро: на жа-
лост, она је оти шла да ље и по ву кла ме вр ло бр зо у дру гу крај ност.“

Ж. Ж. Ру со

У ро ма ну Јед но до пи си ва ње по ред ауто би о граф ских еле ме на та по сто ји сна жан и ви дљив 
про дор аутор ске ин стан це и пре ко иде о ло шких ста во   ва ко ји ма је текст про жет.8 Обра зо ва ње, ин-
те ре со ва ња и по глед на свет глав не ју на ки ње бит но од ре ђу ју са др жај пи сма и вид љу бав ног го-
во ра у ње ним пи сми ма. Есе ји стич ки де ло ви тек ста та ко до ми нант но при па да ју Ма ри ји ним пи-
сми ма, док из о ста ју из пи са ма Ото на Шре па на. Ови дис кур зив ни па са жи пи са ни су у ду ху фе-
ми ни зма, род но су осве шће ни и пред ста вља ју ве зу са есе ји ма Јул ке Хла пец Ђор ђе вић (в. Хла пец 
1935. и Хла пец 1937). Укр шта ње есе ји стич ког и ро ма неск ног оства ру је се на не ко ли ко ни воа у 
са мом тек сту ро ма на: од нај о чи глед ни јег у ви ду име на фи ло зо фа, књи жев ни ка и со ци о ло га ко ји 

8  Те ма о при су ству иде о ло гем ских ста во ва у тек сту ро ма на Јед но до пи си ва ње је ису ви ше сло же на и зах те ва по се бан 
рад те се не мо же из ло жи ти у окви ри ма овог тек ста. Ов де ће се да ти са мо основ не цр те овог про жи ма ња ре ле ван те 
за илу стро ва ње при су ства есе ја као жан ра у це ло куп ној струк ту ри ро ма на.
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се по ми њу, пре ко при ро де глав них ју на ка и ја сно фор му ли са них фе ми ни стич ких ста во ва ин кор-
по ри ра них у го вор ју на ки ње, па све до ју на ки њи ног схва та ња бра ка и љу ба ви и оп штег зна че ња 
ро ма на.9 Пре у зма ње не ких од по сту па ка ка ра кте ри стич них за жен ску књи жев ну тра ди ци ју, по пут 
ко ри шће ња псе у до ни ма, као и те ма ти за ци је про це са пи са ња та ко ђе се мо гу укљу чи ти у овај слој 
ро ма на.

У пи сми ма Ма ри је Про ха ско ве пре по зна је мо ста во ве Јул ке Хла пец Ђор ђе вић, а ова књи-
жев на ју на ки ња је фор ми ра на на осно ву идеј них на че ла ко је је аутор ка ро ма на за сту па ла у сво јој 
ак ти ви стич кој и те о риј ско-есе ји стич кој де лат но сти. Но во схва та ње љу ба ви и бра ка ко је Ма ри ја 
Про ха ско ва про па ги ра у сво јим пи сми ма пред ста вља тран сфер иде ја ко је је аутор ка Јул ка Хла пец 
Ђор ђе вић де фи ни са ла у сво јим есе ји ма. Ро ман Јед но до пи си ва ње та ко оства ру је зна чењ ске и ин-
тер тек сту ал не ве зе пре све га са со ци о ло шком сту ди јом Кри за сек су ал не ети ке об ја вље ном 1930. 
го ди не (Хла пец 1930), али и са дру гим есе ји ма ове аутор ке. Про жи ма ње есе ји стич ког и ро ма неск-
ног у ро ма ну је ви ше стру ко и ути че на жан ров ску и стил с  ку сло же ност овог тек ста.

5.  ДНеВНик

„То је при ча о мо јој ду ши, ко ју сам обе ћао, а да је вер но ис при чам, ни су ми по треб на дру га пам ће ња: 
до вољ но ми је да се, као што сам то до са да чи нио, по ву чем у са мог се бе.“

Ж. Ж. Ру со

Основ на епи сто лар на фор ма у ро ма ну Јед но до пи си ва ње ви ше стру ко је „обо га ће на“ и дру-
гим об ли ци ма пи са ња. По ред ме ша ња есе ји стич ког и ро ма неск ног, и по ред ауто би о граф ских еле-
ме на та, је дан од ва жни јих об ли ка тек ста ко ји про ди ре у при мар но епи сто лар ни жа нр је сте днев-
нич ка фор ма. Ода би ром днев ни ка као фор ме аутор ка оста је у до ме ну и у окви ри ма тра ди ци је 
жен ских жан ро ва, али је и ов де реч о из ве сном пре вред но ва њу се ман ти ке жан ра и из не ве ра ва њу 
чи та лач ког ис ку ства ка да је жен ски днев ник у пи та њу. 

Днев ник је књи жев на вр ста пред ко јом су увек ак ту ел на пи та ња од но са фик ци о нал ног и 
до ку мен тар ног, тј. естет ског и фак то граф ског, а то су и пи та ња на ко ји ма по чи ва јед но од мо гу ћих 
зна че ња ро ма на Јед но до пи си ва ње, а ко је је ак ту е ли зо ва но при су ством ауто би о граф ских чи ње ни-
ца. Про теј ски ка рак тер днев ни ка као књи жев не вр сте под ра зу ме ва отво ре ност ње го ве струк ту ре  
ко ја ни је „фик си ра на/сме ште на ну у до ку мен тар ном, ни у естет ском“ (Ро сић 1994: 5). Про тив-
реч ност ко ја по сто ји из ме ђу по у зда но сти фак то гра фи је и про из вољ но сти естет ског уоб ли че ња 
не мо же се раз ре ши ти јер је „има нент на од ли ка жан ра у чи јим про теј ским пре о бра жа ји ма фак-
то гра фи ја от кри ва соп стве ну есте ти ку, а естет ска ор га ни за ци ја до се же ре ле вант ност чи ње нич-
не по у зда но сти“ (Ро сић 1994: 5). Сво је пу но оства ре ње као књи жев на вр ста днев ник до би ја у 
ро ман ти зму ка да је при хва ћен пр вен стве но као су бјек ти ви стич ки мо дел књи жев ног го во ра, ко ји 
отва ра мо гућ но сти ства ра лач ке игре и где се ње го вим ко ри шће њем ис ти че ин ди ви ду ал ни до жи-
вљај све та. 

Днев ник је још јед на ве за овог ро ма на са пе ри о дом и по е ти ком сен ти мен та ли зма. О то ме 
Та тја на Ро сић пи ше сле де ће:

Ду га тра ди ци ја во ђе ња днев ни ка у европ ској књи жев но сти, на ро чи то ин тен зив на у Ен гле ској и Фран цу ској 
то ком 17. ве ка, до жи вља ва кра јем 18. ве ка, у ро ма ну сен ти мен та ли зма и пред ро ман ти зма, јав но при зна ње 
и про мо ци ју: пи сци не са мо да се отво ре но по зи ва ју на оп ште при хва ће ну на ви ку пи са ња днев ни ка, до зво-
ља ва ју ћи пре све га ју на ки ња ма, ову вр сту ко ри сне за ба ве, не го и чи та ву кон струк ци ју свог де ла гра де на 
днев нич ком пред ло шку. (...) У ро ма ну пред ро ман ти зма и сен ти мен та ли зма на го ве ште но је да ће днев нич ка 
фор ма по ти сну ти и за ме ни ти та да вр   ло по пу ла ран епи сто ла ран обра зац, на мет нув ши се као нов, на гла ше но 
лич ни мо дел го во ра. (Ро сић 1994: 31)  

9  Ве зу ро ма на са есе ји ма Јул ке Хла пец Ђор ђе вић при ме ти ла је и ње на пр ва кри ти чар ка Ксе ни ја Ата на си је вић (в. Ата-
на си је вић 2008).
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Днев нич ко пи смо, ко је до дат но отва ра зна че ње ро ма на за сно ва но на од но су фик ци о нал-
ног и чи ње нич ног и на од но су ро ма на пре ма тра ди ци ји сен ти мен та ли зма, два пу та је умет ну то у 
текст пи са ма. У оба слу ча ја се ра ди о ју на ки њи ном, да кле, жен ском днев ни ку и оба пу та се днев-
ник ин те гри ше у текст пи са ма у сре ди шњем де лу ро ма на.10 У овом де лу ро ма на сме ште ни су пре-
лом ни до га ђа ји у жи во ти ма Ма ри је и Ото на. Део је по све ћен Ма ри ји ном бо рав ку у Сло ве ни ји, у 
Крањ ској Го ри, и ње ном пр вом су сре ту са Ото ном од по чет ка пре пи ске и на кон ви ше од два де сет 
го ди на од по след њег мла да лач ког су сре та. Са стан ком у Ал пи ма љу бав ни ци су об но ви ли не ка да-
шњу страст и по твр ди ли по сто ја ње и сна гу про бу ђе них емо ци ја. Овај део ро ма на без об зи ра на 
то што је фор мал но нај кра ћи об ра ђу је пре суд ни и пре крет нич ки до га ђај за суд би ну гла вих ју на-
ка: опи су је су срет но вих-ста рих љу бав ни ка од ко га су обо је стра хо ва ли и ко ји је обо ма по ка зао 
сву сна гу ме ђу соб не по ве за но сти без об зи ра на не у мит ни про ток вре ме на. Обо је ће у пи сми ма 
ко ја сле де на кон су сре та пи са ти о пре крет нич кој уло зи ових до га ђа ја. Овај део ро ма на, у це ли ни 
по све ћен по ме ну том са стан ку, пред ста вља та ко епи лог не де лат не пре пи ске ко ја сво је ис хо ди ште 
има у љу бав ном су сре ту и по че так у ве ли кој ме ри сло же ни јих од но са ко ји ће се те ма ти зо ва ти у 
тре ћем де лу. 

Два днев нич ка „упа да“ у овај део тек ста су из ме ђу се бе раз ли чи ти. Пр ви „упад“ има фор му 
ин ти ми стич ког днев ни ка са еле мен ти ма пу то пи са,11 при до дат је пи сму од 31. ју ла. Са ми за пи си 
ни су да ти ран (  на ста ја ли су то ком ју ла) и одво је ни су хо ри зон тал ним ис пре ки да ним ли ни ја ма, 
што и фор мал но упу ћу је на фраг мен тар ност тек ста. У овом де лу ро ма на је бит но по ре ме ће на 
ди на ми ка до пи си ва ња, ко ја у оста лим де ло ви ма под ра зу ме ва ре ла тив но рав но мер но при су ство 
уче сни ка у пре пи сци. То ком ју ла пре пи ска је кон ци пи ра на као низ Ото но вих ег зал ти ра них сен-
ти мен та ли стич ких љу бав них пи са ма ко ја Ма ри ја до би ја и чи та, али не од го ва ра на њих због 
Ото но вог бо рав ка ван ку ће и ти ме ве ћег ри зи ка од от кри ва ња пре пи ске. Па ра лел но са Ото но вим 
пи сми ма на ста је Ма ри јин днев ник. Ова квим по ступ ком као чи та о ци до би ја мо два ни за: епи сто-
лар ни и днев нич ки, је дан за дру гим, али и два ти па љу бав ног го во ра, те их мо же мо упо ре ди ти. 

Дру ги пут днев ник се по ја вљу је као до да так пи сму од пе тог ав гу ста. Овај днев нич ки „упад“ 
би при па дао ти пу пут нич ког днев ни ка и ње го ви де ло ви има ју струк ту ру днев нич ког за пи са: у за-
гла вљу је на зна че но ме сто у ко ме су на ста ли, као и вре ме ка да су пи са ни.12 Овај не ве лик број 
за пи са, све га три, на стао је то ком Ма ри ји ног пу та од Крањ ске Го ре ка Пра гу пре ко Љу бља не, За-
гре ба и Бе ча. Ти днев нич ки за пи си с пу та Ма ри је Про ха ско ве до дат но про ду бљу ју при ро ду ње не 
лич но сти ко ја се ов де по ја вљу је као ју на ки ња ко ја пи ше о се би у про це си ма са мо о бјек ти ви за ци је, 
али и о све ту ко ји је окру жу је. Она за у зи ма „ис по вед ни став ко ји се за сни ва на ре ла ци ји ЈА-ЈА и 
став све до ка, ко ји ви ше екс по ни ра ре ла ци ју ЈА-СВЕТ“ (Кох 2005: 264)

Си ту а ци ја днев нич ког ис по ве да ња до дат но је из ме ње на и при ро да днев ни ка је не што по-
ме ре на с об зи ром на то да глав на ју на ки ња пи ше днев ник ка ко би га чи тао не ко дру ги. Та ко ђе, 
днев ник не оста је у по се ду сво је аутор ке, већ би ва по слат Ото ну. У том сми слу, днев ник се се-
ман тич ки при бли жа ва пи сму, и у се бе укљу чу је ре це пи јен та ко ји је из ван са мог ауто ра.13 Ин кор-
по ри ра ње днев нич ких за пи са, ул ти ма тив но ин тим них и ин тро спек тив них по сво јој при ро ди, баш 
у овај сре ди шњи део ро ма на, под вла чи ин тро спек тив ну при ро ду глав не ју на ки ње, ње ну све стра-
ност и ин те лек ту а ли зам и по ја ча ва ин ти ми стич ки и ис по вед ни тон са мог ро ма на. Фор мал но је 
днев ник још ин тим ни ји из раз од пи сма, с об зи ром на то да је днев нич ко пи смо, пи смо со бом о 
се би, и не укљу чу је у текст чи та о ца. Ме ђу тим, Јул ка Хла пец Ђор ђе вић и ов де пре и спи ту је жа нр 
днев ни ка јер ње на глав на ју на ки ња днев ник пи ше да би га по сла ла свом љу бав ни ку, те је сход-

10  Ро ман Јед но до пи си ва ње има три де ла. Пр ви део об у хва та до га ђа је до Ма ри ји ног пу то ва ња у Крањ ску Го ру. Дру ги 
део је нај кра ћи и по све ћен је бо рав ку Ма ри је Про ха ско ве у Крањ ској Го ри. Тре ћи део ро ма на је нај ди на мич ни ји у 
сми слу кон крет них до га ђа ја и об у хва та низ су сре та Ма ри је и Ото на на кон кључ ног са стан ка опи са ног у дру гом де лу 
ро ма на.  

11  Ма ри ја ин тен зив но пи ше и о са мој Крањ ској Го ри, где се на ла зи.
12  Вре ме ни је пре ци зно да ту мом де фи ни са но, али сто ји дан у не де љи ка да је ко ји за пис на пи сан. С об зи ром на то да се 

ови за пи си ша љу уз пи смо ко је је пре ци зно да ти ра но, вр ло је ла ко ре кон стру и са ти и да тум са мих за пи са.
13  Као јед на од кључ них раз ли ка из ме ђу днев ни ка и пи сма из два ја се од су ство, тј. при су ство ре ци пи јен та у тек сту. 
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но то ме у са му ин тен ци ју пи са ња и у текст днев ни ка угра ђе на ин стан ца чи та о ца, тј. дру гог, те 
днев ник та ко по ста је ја ван.14 Јул ка Хла пец имплементирањем днев нич ког дис кур са у свој ро ман 
про ду бљу је зна ња о глав ној ју на ки њи, али се укљу чу је и у не ве ли ку тра ди ци ју днев нич ке ли те ра-
ту ре у срп ској књи жев но сти.15 Као прет ход ни цу у ова квом ис пи ти ва њу днев нич ког из ра за Јул ка 
Хла пец Ђор ђе вић има Ми ли цу Сто ја ди но вић Срп ки њу и њен днев ник ко ји је пи сан са (истом) 
на ме ром: да га чи та ју дру ги и да бу де об ја вљен и ко ји, та ко ђе, по ста вља пи та ња тај но сти/јав но-
сти днев нич ког тек ста.

До во ђе ње у ве зу днев ни ка и пи сма као књи жев не фор ме под се ћа на мо гућ но сти њи хо вог 
при бли жа ва ња и по ста вља пи та ња ди стинк ци је ова два ти па го во ра. Уко ли ко Ма ри ја пи ше днев-
ник ка ко би га чи тао Отон, основ ни прин цип за сно ван на при су ству/од су ству ре ци пи јен та, ње но 
днев нич ко пи смо не раз ли ку је од пре пи ске. Тај дру ги, ко ре спон дент, ко ји је угра ђен у струк ту ру 
обе вр сте ак тив но је при су тан и у јед ном и у дру гом слу ча ју. Са дру ге стра не, тај ност пре пи ске 
ко ју ју на ци ро ма на во де, као и ње на ду бо ко ин тим на при ро да при бли жа ва пре пи ску днев нич кој 
фор ми за ко ју се тра ди ци о нал но ве зу ју тај но ви тост, скри ве ност од по гле да дру гих, су прот ста-
вље ност спо ља шњег и   уну тра шњег, су бјек тив ног и објек тив ног, сво јег и ту ђег. По себ но у на-
чи ну на ко ји Отон пи ше сво ја пи сма и у ње го вом стал ном стра ху од мо гућ но сти от кри ва ња ове 
дис кри ми ни шу ће пре пи ске пре по зна је мо не ке ка рак те ри стич не од ли ке днев нич ког пи са ња, као 
и ње го ве ро ма неск не си жеј не те ма ти за ци је. Отон под се ћа на го то во кли ше ти ра не ју на ке ро ма на 
ко ји тај но у оса ми во де днев ник и скри ва ју га на не до ступ ном ме сту да ле ко од по гле да (уп. Ро сић 
1994: 12 – 13). У том сми слу Ото но ва и Ма ри ји на пре пи ска мо же да пред ста вља днев ник њи хо ве 
љу ба ви во ђен у че ти ри ру ке. Тај на и ин тим на при ро да ових пи са ма, као и у њих угра ђе на свест о 
они ма ко ји у њој не уче ству ју, а ко ји су кон кре ти зо ва ни у ли ко ви ма су пру жни ка и ко ји пред ста-
вља ју по тен ци јал ну опа сност, при бли жа ва пи сма днев нич кој фор ми. Са дру ге стра не, бли скост 
два књи жев на об лик до во ди до иде је о епи сто лар но сти днев ни ка, што је ујед но и те ма са вре ме не 
на ра то ло ги је ко ја ука зу је на не по сто ја ње су штин ске раз ли ке из ме ђу ове две вр сте тек ста.16

Днев ник се у европ ском ро ман ти зму ар ти ку ли ше као про стор у ко ји се јед ни ка под при-
ти ском раз дво је но сти би ћа и све та по вла чи, а днев нич ко пи са ње се ар ти ку ли ше као ре зул тат 
кон флик та би ћа и све та. Днев ник по ста је про стор изо ла ци је у фа тал ној тра гич но сти соп стве-
не суд би не, за раз ли ку од пи са ма ко ја под ра зу ме ва ју ћи ко му ни ка ци ју са дру гим оне мо гу ћа ва ју 
ова кву вр сту изо ло ва но сти. Ме ђу тим, у ро ман ти зму се до га ђа ва жно ти по ло шко пре вред но ва ње 
днев нич ке про зе с об зи ром на идеј ну ро ман ти чар ску осно ву ко ја да је пред ност су бјек тив ном гла-
су. Днев ник та ко у кон флик ту је дин ка-свет, у не мо гућ но сти јед ни ке да се укло пи у окру же ње, а у 
не мо гућ но сти и не ма њу во ље окру же ња да јед ни ку при хва ти у свој ње ној нео бич но сти, днев ник 
по ста је про стор сло бо де, а „чин пи са ња по ста ће из раз нео гра ни че не сло бо де су бјек та“ (Ро сић 
1994: 34). Јул ка Хла пец Ђор ђе вић та ко по дру ги пут, на кон ауто би о граф ског сло ја, у текст ро ман 
укљу чу је ону књи жев ну вр сту за чи је пи са ње се ве зу је чин сло бо де,  не у сло вље но сти и не дер ми-
ни са но сти. 

14  У текст днев ни ка је угра ђе на ин стан ца дру гог, чак и ка да је днев ник пи сан тај но и као ис кљу чи во при ват ни до ку-
мент, јер ме ре пре до стро жно сти ко ји ма аутор на сто ји да сво је днев нич ке за пи се укло ни од по гле да дру гог одр жа ва ју 
свест о ње го вој при сут но сти. (в. Ро сић 1994 12 – 17)     

15  По ло ви ном 19. ве ка тра ди ци ја пи са ња днев ни ка у срп ској књи жев но сти је бо га та, ме ђу тим, ве ћи на ових тек сто ва 
је штам па на де це ни ја ма на кон смр ти ауто ра чи ме су днев нич ки тек сто ви из дво је ни из соп стве ног кон тек ста и ни су 
ин те гри са ни у ли те рар но окру же ње у ко ме су на ста ја ли. Нај по зна ти ји књи жев ни слу чај овог ти па је днев ник Ла зе 
Ко сти ћа, пи сан по чет ком XX ве ка, а об ја вљен у це ли ни тек 70-их го ди на.   

16  Та тја на Ро сић у сво јој књи зи о ро ман ти чар ском днев ни ку на во ди иде је на ра то ло га Х. По те ра Або та по ко ме не по-
сто је су штин ске раз ли ке из ме ђу днев нич ког тек ста и епи сто лар не фор ме. „Као што се днев ник по не кад пи ше у об ли-
ку пи сма упу ће них фик тив ном са бе сед ни ку, та ко и ова ква вр ста ко ре спон ден ци је пред ста вља, по Або ту, сво је вр сни 
днев нич ки текст. У Або то вом ту ма че њу лик пу бли ке и лик адре сан та ско ро се по кла па ју: би ло да је реч о епи сто лар-
ном об ли ку ко ји се мо же пре ве сти у днев нич ки или о ко ре спон ден ци ји ко ја има ка рак тер уред но во ђе них ин тим них 
бе ле жа ка, фор мал ност оду ства, од но сно при су ства дру гог по ка зу је се као при вид на, као при ста ја ње на кон вен ци ју 
ко ја не по ни шта ва свест о ње го вом по сто ја њу и по гле ду.“ (Ро сић 1994: 13 – 14) 
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Ва жан мо ме нат за оба днев нич ка „упа да“ је то што су пи са ни на кон ју на ки њи ног из ме шта-
ња из Пра га, као ње ног стал ног бо ра ви шта. Ово пи са ње днев ни ка на пу то ва њу и у дру гом про-
сто ру од уоби ча је ног та ко ђе је је дан од пре по зна тљи вих мо ме на та у тра ди ци ји днев нич ке фор ме. 
Пу то ва ње се че сто де фи ни ше као пра ви по вод пи са њу и раз ми шља њу и као сво је вр сно оправ-
да ње за ба вље ње со бом. Пу то ва ње се по сма тра као при ли ка у ко јој аутор или ју нак соп стве ним 
из ме шта њем из (јав не) уло ге ко ја му је на мет ну та мо же да се пре пу сти са мо а на ли зи и да пре и-
спи ту је соп стве ни иден ти тет (в. Ро сић 1994: 73). Днев нич ка фор ма се ов де при род но по ве зу је и 
са пу то пи сним мо де лом, што је слу чај са оба днев нич ка „упа да“ у текст ро ма на. У ро ман ти зму, 
вре ме ну кон сти ту и са ња ова квог ти па днев ни ка, ко ји под ра зу ме ва ме ша ви ну ин ти ми стич ко-ис по-
вед ног и пу то пи сно-ре флек сив ног тек ста, пу то ва ње је би ло по ве за но са из град њом иден ти те та 
ју на ка лу та ли це, ко ји по тра гу за еле мен ти ма соп ства сим бо лич но пред ста вља и си жеј но кон-
сти ту и ше из ме шта њем и пу то ва њем. Пу то ва ње је че сто пред ста вља но као „ме та фо ра ис пи ти ва-
ња гра нич них мо гућ но сти људ ског ду ха, сим бол гла ди за не по зна тим, нео бич ним и чуд ним по 
сва ку це ну“ (Ро сић 1994: 84). У кон тек сту ро ма на Јед но до пи си ва ње пу то ва ње у Крањ ску Го ру 
ко ме при бе га ва глав на ју на ки ња ро ма на пред ста вља ве о ма ва жан до га ђај и пре све га ре ле вант-
ну чи ње ни цу за иден ти тет и при ро ду љу бав не ве зе Ма ри је и Ото на. Ово пу то ва ње пре и спи ту је 
њи хо ве мо гућ но сти и спрем но сти и њи ме Ма ри ја ста вља Ото на на ис ку ше ње ис пи ту ју ћи ње го ву 
хра брост. За да љу суд бу ну ју на ка до га ђа ји у Крањ ској Го ри ће би ти од ре ђу ју ћи, а пу то ва ња ће 
се кон сти ту и са ти као је ди на мо гућ ност су сре та љу бав ни ка, ко ји се ни ка да не ће са ста ти у сво јим 
бо ра ви шти ма, ни у Пра гу ни у Ма ри бо ру, иако су за то по сто ја ли пла но ви. Су срет љу бав ни ка ће 
у сва ком на ред ном слу ча ју под ра зу ме ва ти пу то ва ње, те ће се на овај на чин оно кон сти ту и са ти као 
сим бол осло ба ђа ња, уну тар ко га је мо гу ће пре у зи ма ње дру гих уло га и пре пу шта ње емо ци о нал-
но сти и љу бав  но м ф а т у  м у.  17                   

6.  зАкЉучАк: ДОПиСАНО ПРОЖиМАње

„Услед не ке за го нет ке ко ју Ру со не уме да раз ре ши, свет је, око ње га, про ме нио зна че ња...“
Ж. Ста ро бин ски

Глав на нит ро ма на, љу бав на при ча, ко ја је нај чвр шћа ве за са осам на е сто ве ков ном тра ди-
ци јом епи сто лар них ро ма на, као и пи смо као сред ство ње ног об ли ко ва ња, омо гу ћи ли су глав ним 
ју на ци ма, „пре зен та ци ју соп стве них по гле да“ (Кох 2004: 216). Та ко ђе, до след но спро ве де на епи-
сто лар на фор ма „до пу сти ла“ је аутор ки при по ве да ње у пр вом ли цу, са оп шта ва ње нај ин тим ни јих 
и нај скри ве ни јих осе ћа ња глав них ју на ка, али и род ну тран сгре си ју, по сту пак ве о ма зна ча јан са 
ста но ви шта ли те ра ту ре ко ју су пи са ле же не. На и ме, да ју ћи реч Ото ну Јул ка Хла пец Ђор ђе вић 
про го ва ра у пр вом ли цу му шког ро да и ти ме ко ри сти по сту пак ве о ма би тан и у из ве сном сми слу 
ре во лу ци о на ран за књи жев ност ко ју су пи са ле же не, а ко ји су на раз ли чи те на чи не при ме њи ва ле, 
на при мер, Ми ли ца Јан ко вић, Је ле на Ди ми три је вић, Иси до ра Се ку лић (в. Кох 2008). Као што у 
пи сми ма ко ја пи ше Ма ри ја аутор ка го во ри из жен ске пер спек ти ве, та ко у Ото но вим пи сми ма Јул-
ка Хла пец Ђор ђе вић пре у зи ма уло гу му шкар ца и го во ри му шко ис ку ство. Сме на две тач ке гле ди-
шта, жен ског и му шког прин ци па, се бе зна ња и го во ра је дан је од ор га ни за ци о них на че ла ро ма на.

Кон тек сту а ли за ци ја Јед ног до пи си ва ња по ка зу је исто вре ме ну при пад ност овог ро ма на срп-
ској књи жев ној тра ди ци ји са ни зом спе ци фич но сти књи жев но сти ко је су пи са ле же не и европ ској 

17  Као још је дан жан ров ски слој овог ро ма на мо гли би се из дво ји ти пу то пи сни еле мен ти, чи ме се до пу њу је ле пе за 
до ку мен тар них жан ро ва при сут них у ро ма неск ној фор ми. Пу то пи сни еле мен ти до ми ни ра ју упра во у дру гом де лу 
ро ма на у опи си ма Крањ ске Го ре, ње них при род них, али и дру штве них, еко ном ских и кул тур них ка рак те ри сти ка. По-
ред то га ро ман има ве о ма за ни мљи ву сред ње е вроп ску ге о гра фи ју: Беч, Праг, Сло ве ни ја. У ана ли зу пу то пи сног сло ја 
овог тек ста би ло би нео п ход но укљу чи ти ана ли зу кул тур них су сре та оства ре них у овом ро ма ну, као и при сут не иде је 
ин тер на ци о на ли зам, за тим од нос пу то пи са и фик ци о нал ног на ра ти ва у ко ме се на ла зи, и низ дру гих срод них пи та ња, 
што пре ва зи ла зи окви ре овог ра да. 
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тра ди ци ји сен ти мен та ли стич ког ро ма на у пи сми ма. У оба слу ча ја аутор ка пра ви из ве стан по ле-
мич ки осврт и на је дан и на дру ги кон текст ко ји је оства рен не то ли ко фор мал ним сред стви ма, 
ко ли ко са др жин ски и се ман тич ки. Жан ров ска по ли фо нич ност тек ста ро ма на, оства ре на је пр вен-
стве но про жи ма њем ин ти ми стич ких жан ро ва, ко је на ста је укр шта њем две епи сто лар не фор ме: 
ро ма на у пи сми ма и днев ни ка. До дат но жан ров ско усло жња ва ње по стиг ну то је про до ром аутор-
ске ин стан це у епи сто лар ни ро ман и то у ви ду им пле мен та ци је есе ја у ис по вед ни жа нр пи сма и 
при ват ност пре пи ске, као и про же то сти тек ста ауто би о граф ским на ра ти вом. У свим фор ма ма ко је 
аутор ка укљу чу је у текст ро ма на до ми нан тан је по сту пак ко ји Пол де Ман опи су је као про цес 
ко јим „аутор про гла ша ва се бе су бјек том вла сти тог раз у ме ва ња“ (Ман 1988, 121). У ве ћи ни при-
ме ње них по сту па ка пре по зна је мо бес ко нач ни чин са мо ре а ли за ци је ко ји је сме штен у кон ти ну-
и ра ни низ сук це сив них тре ну та ка не по сред не са да шњо сти. Сук це сив ност са да шњих тре ну та ка 
осве тље на је ре тро спек тив ним пред ста вља њем исто ри је од но са и у том укр шта ју у но вом све тлу 
се по ка зу ју и про шлост и са да шњост.

Ана ли за при по ве дач ких по сту па ка и тех ни ка при ме ње них у ро ма ну Јул ке Хла пец Ђор ђе-
вић Јед но до пи си ва ње по ка зу је спе ци фич ну жан ров ску по зи ци ју овог тек ста. Фраг мен тар ност 
на ра ци је, ко ја је на го ве ште на и под на сло вом ро ма на, али пред ста вља и фор мал ну ка рак те ри-
сти ку епи сто лар ног ро ма на, за тим од су ство је дин стве ног на ра то ра и је дин стве не при по ве дач ке 
по зи ци је, укр ште ни су са срод ним еле мен ти ма днев нич ке про зе и ис по вед ним го во ром. Са дру ге 
стра не, до дат но се оства ру је жан ров ска по ли фо ни ја, ме ша њем ауто би о граф ског и фак то граф ског 
са фик ци о нал ним и ар ти фи ци јел ним. Спе ци фич но сти ова ко кон ци пи ра ног ро ма на ко ре спон ди-
ра ју са упли вом дис кур зив ног есе ји стич ког го во ра и са иде о ло гем ски фор му ли са ним ста во ви ма 
у окви ру љу бав ног го во ра глав них ју на ка. До дат ну жан ров ску мно го стру кост обез бе ђу ју при-
сут ни ауто би о граф ски еле мен ти чи ја де тек ци ја до но си на ред ни ни во оп штег зна че ња ро ма на и 
по ста вља пи та ња ве за на за при ро ду гра ни це из ме ђу жи во та аутор ке и ње ног ства ра ла штва, као 
и спе ци фич но сти овог од но са. Свим овим сред стви ма оства ре на је сло же на и сло је ви та фор ма у 
ко јој до ми ни ра тран сгре си ја есе ја и ње гов про дор и им пле мен та ци ја у ро ма неск но, ко ја ука зу је 
на род ну осве шће ност тек ста ро ма на, као и на фе ми ни стич ку иде о ло ги ју ко ја се на ла зи у ње го вом 
под тек сту. 

У том сми слу фе ми ни стич ки уте ме ље на по чет на по зи ци ја аутор ке у ве ли кој ме ри је ути ца-
ла и на при ме ње не ли те рар не по ступ ке и на струк ту ру ро ма на, али и на ње го во оп ште зна че ње. 
Та ко ђе, ова ква осве тље ност и осве шће ност тек ста су мо гли би ти до дат ни раз лог за оста вља ње 
овог ро ма на по стра ни у исто риј ским про це си ма ре цеп ци је. Та ко се по ред не ком па ти бил ност 
ро ма на са до ми нан тим аван гард ним ли те рар ним окру же њем у го ди на ма ка да је об ја вљен, род на 
осве шће ност и фе ми ни стич ка идеј на под ло га по ја вљу ју као до дат ни еле мен ти у ко ји ма мо же мо 
про на ћи спе ци фич но сти овог тек ста. Са дру ге стра не, у вр ло сло бод ној ин тер пре та ци ји мо гли 
би смо по сма тра ти Јед но до пи си ва ње и као још је дан екс пе ри мент у срп ској књи жев но сти 30-их 
го ди на, с об зи ром на књи жев ну фор му у ко јој је ро ман оства рен и на од нос ко ји пре ма о во ј  ст  ру-
к  ту  р и  за  у   зи ма.     
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татјана јоВаноВић

иСтОРиОГРАФСкА МетАФикциЈА у РОМАНу 
ОПСАДА ЦРКВЕ СВЕТОГ СПАСА ГОРАНА ПетРОВиЋА

Ана ли зом ода бра них кри тич ких при ка за, у ра ду се ана ли зи ра ре цеп ци ја ро ма на Оп са да цр кве Св. Спа са 
Го ра на Пе тро ви ћа. Пра ти се укр шта ње ауто ре фе рен ци јал ног и хе те ро ре фе рен ци јал ног при сту па ро ма ну. 
Мре жа ко ју гра де дру штве но-по ли тич ке и кул тур не окол но сти (у ко ји ма је ро ман на стао / у ко ји ма је чи-
тан), ин тен ци је пи сца, ар гу мен ти кри ти ча ра, ути цај те о ри ја у чи јем кљу чу је ро ман про ми шљан, у ра ду се 
чи та као ак ту е ли за ци ја из гу бље ног је дин ства естет ског, етич ког и спо знај ног у са вре ме ном ро ма ну.

Кључ не ре чи: мит, при ча, исто ри ја, исти на при че, при ча као до бро та, кул тур на исто ри ја.

То ком пет на ест го ди на ре цеп ци је, у број ним кри тич ким при ка зи ма, ро ман Оп са да цр кве 
Св.Спа са је ква ли фи ко ван на гла ше но по ла ри зо ва но. Убра јан је у „нај бо ље ро ма не што их је срп-
ска про за до би ла у по след њој де це ни ји 20. ве ка“ (Пан тић 1999: 260). Же сто ко је оспо ра ван због 
ин стру мен та ли за ци је и до во ђе ња у ве зу са  кон зер ва ти вим на ци о нал но иде о ло шким на ра ти вом. 

У на ме ри да ро ман,  и кор пус тек сто ва о ње му, чи та мо као ди на мич ку це ли ну,  ме то до ло шко 
оп те ре ће ње пред ста вља  чи ње ни ца да не ма од го во ра на пи та ње ко ли ки кор пус кри тич ких тек-
сто ва при ба вља ана ли зи ре цеп ци је не про бле ма тич но уте ме ље ње. Не ма  по у зда ног на чи на про ве-
ре вред но сти по сто је ћих кри тич ких при ка за: по у зда ност ту ма че ња је, (као и то тал ни по ли тич ки 
кон сен зус), хи ме ра. За сту па ли смо став да је ства ра лач ка сло бо да илу зи ја осло бо ђе на са зна ња о 
око ви ма сво је усло вље но сти или ка у зал но сти. Сло бо да кри ти ча ра по чи ва на из бо ру кри ти чар-
ског ме то да, ко ји кри ти чар тре ба да спро во ди до след но. Свест о ли ми ту и огра ни че њи ма сва ког 
ме то да осу ђу је кри ти ку на трај ну пар ти ку лар ност,  ко ја се на до ме шћу је плу ра ли змом кри тич ких 
ме то да (Ћи рић 2007: 157). У оби љу про дук ци је, од лу чи ли смо се за кри тич ке при ка зе чи ја је ар-
гу мен та ци ја ло гич ки из ве де на, те о риј ски уте ме ље на, ре то рич ки ефект но пред ста вље на, ко ја се 
од ли ку је ин вен тив но шћу и ре цеп циј ском ши ри ном.  По ле мич ко укр шта ње са мо све сних пер спек-
ти ва чи та ли смо као ме ста пре се ка,  ко ји ма се књи жев на сце на ди на ми зу је из ну тра, пре и спи ту ју-
ћи мо но ло шку струк ту ру оба ве зног зна ња / се ћа ња  на ци је-др жа ве. 

Про ми шљју ћи  скеп су ко ја је за вла да ла ми шље њем  о књи же  в но сти на кра ју 20. ве ка, и 
обра сце ко ји ма се  књи жев но сти од у зи ма зна ње и дру штве ни зна чај, А. Јер ков за па жа да  је да-
на шња иде ја зна ња ве за на за на уч не тех ни ке еви ден ци је зна ња, и као та ква, да ле ко је од мит ске 
спо зна је,  не рас ки ди во ве за не за при чу, или ре ли ги о зне ви зи је, увек из ра жа ва не сна жним ства ра-
лач ким за но сом. По сле ди ца на ве де ног је не ста нак је дин ства естет ског, етич ког и спо знај ног у са-
вре ме ном ро ма ну (Јер ков 2000: 84).  На у ка је све три исти не, пе сни штва,   ре ли ги је и фи ло зо фи је, у 
иско ну је зич ког из ра за за јед нич ке, обе сна жи ла сво ђе њем на исти ни во је зич ке игре (Јер ков 2000: 
66). Је ди ну мо гућ ност за по вла шће ни су срет књи жев не ми сли са со бом у књи жев но сти, ка да она 
по ста је ре флек си ја исто вре ме но о и у књи жев но сти, ну ди ме та фик ци ја, ко ја гра ди књи жев ни 
свет и ту ма чи га, по е тич ки га об ли ку је и ра зу мљу је, не ги ра и на ди ла зи, а да га не на пу шта и не 
гу би (Јер ков 2000: 85-86).  Пој мо ви су бјек тив но сти, ин тер тек сту ал но сти, ре фе рен це, иде о ло ги је 
и на ра ти ви за ци је, пред ста вља ју осно ву  про бле ма тич ног од но са исто ри је и фик ци је у пост мо дер-
ни зму. Ка ко по ме ну ти пој мо ви за у зи ма ју по вла шће но ме сто у струк ту ри ро ма на Оп са да цр кве Св. 
Спа са, исто ри о граф ска ме та фик ци ја је по е тич ко те о риј ска па ра диг ма у окви ру ко је је ро ман  нај-
че шће чи тан. На ве де ни по е тич ки  кључ, по ка за ће се са мо до не кле упо тре бљив. Пред кри тич ким, 
иро ниј ско-па ро диј ским  пост мо дер ни стич ким на ло гом ро ман се за тва рао. Уме сто да  по твр ди 
„гу би так ве ре у на шу мо гућ ност да зна мо  ствар ност и да смо  ка дри да је пред ста ви мо у је зи ку“ 
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(Ха чи он 1996: 200), и та ко до при не се рас крин ка ва њу тра ди ци о нал них ин тер пре та ци ја исто ри је, 
по ка зу ју ћи ка ко оне „увек ре фе ри ра ју  тек на бес крај ни низ не про ве ре них при ча, ис при по вед них 
у име исто риј ске исти не“ (Ро сић 2007: 269),  ро ман се вра тио иде ји вред но ва ња,  и при чу про гла-
сио „је ди ним по љем све ко ли ке при сут но сти сми сла“ (Вла ду шић 1998: 83). 

По вра так он то ло шког ста ту са ре чи ма у ро ма ну, као озбиљ но  од сту па ње од пост мо дер-
ни стич ке епи сте ме, ту ма че но је на не ко ли ко на чи на.  Т. Ро сић,  оштро за ме ра  из о ста нак суб-
вер зив но-па ро диј ског, кри тич ког и ауто и ро ниј ског од но са пре ма узроч но-по сле дич ној тра ди ци ји 
раз у ме ва ња и ту ма че ња исто риј ских де ша ва ња,  јер је ти ме из не ве ре на  „све о бу хват на „ин сај-
дер ска“ ауто кри ти ка ми то ва за пад не ци ви ли за ци је“ (Ро сић 2007: 270). Фан та стич ко при по ве да-
ње у ро ма ну, ни је симп том, већ за штит ни знак об но вље ног ре ли гиј ског до жи вља ја све та. „За ба-
вљен нар ци змом соп стве ног ства ра ња, ро ман од ла же тре ну так ко нач ног су о ча ва ња иде о ло шког и 
естет ског“ (Ро сић 2006: 122),  због че га пред ста вља при мер „зло у по тре бе кри тич ког по тен ци ја ла 
фан та стич ког дис кур са“, и му та ци је пост мо дер не исто ри о граф ске ме та фик ци је, у кон зер ва тив но 
исто риј ско-ре ли ги о зно шти во са по ли тич ком те зом (Ро сић 2007: 278). 

С. Вла ду шић за па жа да, у струк ту рал но сти струк ту ре ро ма на,  Жи ча пред ста вља на до ме-
стак за из гу бље ни цен тар. Го ран Пе тро вић  од би ја да је про ми шља као на до ме стак, ко ји у сле-
де ћем тре нут ку мо же би ти де кон стру и сан,  што у струк ту ру ро ма на, уме сто игре, про во ка ци је и 
иза зо ва, уно си уми ру ју ћу не по крет ност. Са ди пло мат ском до бром во љом, на ве де ни при по вед ни 
по сту пак  Вла ду шић не чи та као из не ве ра ва ње по е ти ке, већ сма тра да се ра ди о но вој по е ти ци, 
ко јом се пи сац упи су је у ста ру: док исто ри о граф ска ме та фик ци ја ра за ра ве ру у исто ри ју, под но-
се ћи јој ра чун ду го ва ња пре ма фик ци ји, Пе тро ви ћев ро ман оба вља сме ну по ли тич ке исто ри је 
кул тур ном исто ри јом. У ду ху етич ке пред но сти при че над исто ри јом, по ли тич ка исто ри ја јед ног 
на ро да за ме ње на је исто ри јом при че и је зи ка (Вла ду шић 2010: 121, 128).

Па ра док сал но, оно што је за из ве сну гру пу кри ти ча ра пред мет оспо ра ва ња, или ди пло мат-
ског по де ша ва ња, за дру гу је по твр да ви со ке умет нич ке вред но сти ро ма на. М. Пан тић као вред-
ност ис ти че што Оп са да, уме сто ту ма че ња исто ри је, пред ста вља окре та ње ка веч ном и уни вер-
зал ном. То до при но си на шем из ми ре њу са ми шљу о про ла зно сти,  јер исто ри ја је ме сто људ ског 
па да и ста ни ште смр ти (Пан тић 1999: 117-119). Оп са де у ро ма ну, Пан тић не чи та као об но ву и 
зло у по тре бу на ци о нал них ми то ва, већ  као веч ну бор бу до бра и зла: би ло да има об лик  ата ви-
стич ког на ди ра ња хор ди у по хо ду на плен, те ри то ри ју и па кле но ужи ва ње у ле по ти усмр ћи ва ња, 
или има кул ти ви са ни ји об лик због не у пит но сти бо жан ског ауто ри те та  и ве ром за ка му фли ра них 
осва јач ких и пља ча шких  ин те ре са,  или,  пак, пред ста вља ис ход су да ра мит ских пред ста ва о 
исто риј ској иза бра но сти срп ског на ро да и ње го вог тра гич ног не спо ра зу   ма са све том, зло са мо 
ме ња обра зи не, а су штин ски оста је исто (Пан тић 1998: 262-263).  При по ве да ти о исто ри ји, а 
из бе ћи ма ни пу ла ци ју и иде о ло ги за ци ју, је ди но се мо же при по ве да њем ко је „рас та че и ре ла ти ви-
зу је ми ме тич ку, чвр сто ре фе рен ци јал ну, еп ску ви зи ју на ра ци је“ и „пре ла зи у „суп стан ци јал ност 
по е зи је“, јер „ако сми сао исто ри је по сто ји, он је ута бо рен у по е зи ји“ (Пан тић 1999: 114-116). Н. 
Ша по ња ис ти че да фан та стич ки дис курс у ро ма ну из ра жа ва те жњу за про јек ци јом све та у ње го-
вом то та ли те ту, што до во ди  у рав но пра ван од нос сне ва но и ја ву, ви дљи во и не ви љи во, „а текст 
пред ста вља чи та о чев про зор у ствар но, у не ми нов ност бли зи не есен ци је, ко ја се кроз ње га ука-
зу је. Бли зи на ми стич не си ле, осве тље на у тра го ви ма Бож је за ми сли, у тек сту је та ква, да оно што 
се у све ту фе но ме нал ног чи ни не ствар ним, за пра во је ствар ни је од под ра зу ме ва ју ћег ствар ног“ 
(Ша по ња 1999: 168).  Ј. Ах ме та гић про ми шља се ман тич ки по тен ци јал хри шћан ских чу да у ро-
ма ну, као и  је зич ке по ступ ке у функ ци ји раз ми ца ња окви ра ствар но сти, чи ме се ро ман об ру ша ва 
на фи зич ке за ко ни то сти, а је зик из ра жа ва не ви дљи во (Ах ме та гић 2007: 98). М. Аћи мо вић Ив ков, 
та ко ђе, ро ман чи та као ме та фо ру, а не исто ри ју. Ис ти че да при ча и при ча ње у ро ма ну „сто је  на-
су прот ни хи ли стич кој те зи о не ста ја њу у ни шти ло, у ко ју се ута па ју и „огром на по врш исто ри је“ 
и по је ди нач не суд би не“ (Аћи мо вић Ив ков 1997: 22).  

Н. Фрај сма тра да  „ту ма чи ти пи сца зна чи при хва ти ти ње го ва вла сти та ме ри ла, а оце њи ва-
ти  га зна чи по ста ви ти вла сти те усло ве, чи ме се про из во ди  нај ре чи ти ја ка ри ка ту ра нас са мих и 
анк си о зно сти на шег вре ме на“ (Фрај 1991: 103). „Вла сти та ме ри ла“ и екс пли цит на по ет ска на че ла 
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Го ран Пе тро вић из но си у ин тер вју и ма. Из два ја мо ста во ве о од но су при че и исто ри је.  „Исто ри ја 
са жи ма људ ске суд би не“, сма тра Г. Пе тро вић, „чи та ве епо хе ста ну у не ко ли ко ре до ва“, што уве-
ћа ва мо гућ ност ма ни пу ла ци је. „При по ве да ње пред ста вља   обр нут про цес, јер чу ва не што се ћа ња 
и осе ћа ња“ (Ја њић 1998: 39). На ме ром да под се ти на „ро ђе не вред но сти ко је за бо ра вља мо“, као и 
на „лич ни жа ло сни улог у зби ру не срећ не суд би не ко ји не пре по зна је мо“ (Ја њић 1998: 39), „не би 
ли ову пу сто по љи ну ствар ног учи нио иоле при стој ни јом за жи вот“ (Ра до са вље вић 1998: 14), Пе-
тро вић осве до чу је про све ти тељ ски, пе да го шки и ху ма ни стич ки на лог свог ро ма на. Д.  Бо шко вић 
у та квој дру штве но-при по вед ној по зи ци ји пре по зна је  за ме ну не ка да шњег со ци ја ли стич ког  уто-
пиј ског иде а ла, ни шта ма ње уто пиј ским, на ци о нал ним иде а лом. Због про све ти тељ ског на ло га да 
се „ре ал ност по пра вља“, а про шлост  за ме њу је уме ре ном пост мо дер ни зо ва ном „фан та сти ком“, 
Бо шко вић сма тра да је на ци о на ли стич ка па ра диг ма, за пра во, псе у до на ци о на ли стич ка ми ми кри ја 
со ци ја ли стич ке епи сте ме: уме сто да кре а тив но  ак ти ви ра сим бо лич ко бо гат ство на ци о нал не тра-
ди ци је, она до но си иде о ло шки обо је не тек сто ве ко ји па ци фи ку ју дру штве но-исто риј ску тра ге ди-
ју, или за њу „оп ту жу ју“ у име су бјек та (Бо шко вић 2009: он ли не). Сли ка про шло сти у ро ма ну је, 
за то, до след на дру штве на про јек ци ја исто ри је из пер спек ти ве де ве де се тих, иде о ло шки је обо је на  
уто пи ја, и као та ква, за ме на за, иден тич но крут и дог ма ти зо ван, уто пиј ски по глед на исто ри ју 
епо хе со ци ја ли зма, ко ја је по ку ша ла да не у тра ли ше на ци о нал ну свест (Бо шко вић 2009: он ли не).

По вла шће но ме сто при че, ко ја је ди на “оста вља ка кву - та кву мо гућ ност да се пре тек не“, у 
од но су на исто ри ју, од ко је „се ни је мо гло жи ве ти“, јер  је пра вље на „ пре ма ин те ре си ма ти ра на, 
ко ји су по сто ја ли са мо ако се стал но не што исто риј ски зби ва“ (Пе тро вић 2002: 347), осве до чу је 
пи шчев ан га жман и у са мом ро ма ну. На гла ше на екс пли цит ност тог ан га жма на ни је ко мен та ри-
са на, а схва та ње о  књи жев но сти као је зи ку, си сте му зна ко ва, чи је би ће ни је у по ру ци, већ у том 
си сте му,  на осно ву че га је „до кри ти ке да ре кон стру и ше си стем де ла, а не ње го ву по ру ку“ (Барт 
1979: 166), оста ло је по стра ни. М. Пан тић као вред ност пре по зна је он то ло шки ста тус ко ји се до-
де љу је ре чи ма у ро ма ну, и ег зи стен ци јал ну  бит ност ко ју за до би ја при ча. За па жа да  „свет из ван 
при че не по сто ји, ка да се не ма шта при по ве да ти га сне и оно о че му се при по ве да“,  „не ста ја ње 
при че из све та зна чи да ве три и сми сао све та, ко ји по ла ко не ста је у исто риј ској та ми“, од но сно, 
„са мо у исти ни при че фор му ли ше се по тен ци јал на исти на све та“ (Пан тић 1999: 117). Ј. Ах ме та-
гић  при ме ћу је да је не по сто ја ње у ро ма ну из јед на че но са пре стан ком при по ве да ња, при по вед ном 
ти ши ном,  али и са пре ко мер ном го вор љи во шћу, ко ја де вал ви ра зна че ње ре чи (Ах ме та гић 2007: 
102). Вла ду шић про ми шља је зик у функ ци ји пу но ће и при су ства у ро ма ну (Вла ду шић 1998: 84). 
Ан ђе о ско пе ро по ста је ан ђе о ска реч. Она не при па да љу ди ма, за то су при по ве да чи ано ним ни. 
Не ва жна по ста је ан дри ћев ска ве шти на при по ве да ња, ки шов ска ве шти на при ре ђи ва ња. При ча се 
у ро ма ну оса мо ста ли ла као вред ност по се би (Вла ду шић 2010: 126-128). Д. Бе са ра про ми шља, не 
са мо по сто ја ње, ко је при ча по твр ђу је, већ и моћ ко ју има:  „Моћ при че ве ћа је од мо ћи исто ри је и 
њен не до ста так оста вља да ле ко се жни је и дра стич ни је по сле ди це од не до стат ка исто ри је“. За то, 
„бла го оном ко има при чу да њом ута ма ни исто ри ју-бе сну љу“ ( Бе са ра 1998: 34). 

Пост мо дер ни зам је све стан стра те ги ја при ви да по мо ћу ко јих ствар ност из ми че од зна ња,  
што се де ша ва у ме ри у ко јој моћ кон стру и ше при вид, ко јим овла да ва зна њем о ствар но сти. 
За ни мљи во је да, у кон тек сту но ве тек сту ал но сти, ко ја под ра зу ме ва об лик де лат ног при су ства 
тек ста у дру штву, пред став ни ци, ма хом, ака дем ске кри ти ке, не из но се екс пли цит ни ју за др шку 
пре ма  кон струк ци ји но ве   то та ли зу ју ће на ра ци је,  ма кар то би ла и „ве ли ка при ча“ о при чи.  У 
кон тек сту дру штве них окол но сти,  у „ре ги о ну у ко ме су ко бље не вер зи је исто ри је те же да се на-
мет ну као на ци о нал не „ве ли ке при че“, у Ли о та ро вом зна че њу, упра во ме та про за мо же да по ну ди 
то ли ко по треб ну дис тан цу од то та ли зу ју ћих про је ка та вла да ју ћих иде о ло ги ја“ ( Лу кић 2006: 66). 
Дис тан ца, о ко јој го во ри Ј.Лу кић,  ни је што и за ме на но вом ме та на ра ци јом, ма кар она при зи ва ла 
реч ан ђе ла и би ла за ми шље на као етич ки ко рек тив ствар но сти. Ро ман об на вља мит о ре чи ко ја 
прет хо ди ства ра њу све та, што при зи ва би блиј ску Реч на по чет ку све га, и пре ци зи ра од го вор на 
пи та ње ко су вла сте ли ни исто ри је и од мет ну ти при по ве да чи. На гла шен од нос из ме ђу из вор не 
су шти не при по ве да ња, и оних ко ји су ту све тлу ми си ју из не ве ри ли, упу ћу је на ана ло ги ју: Све др-
жи тељ и па ли ан ђео. При ча се из јед на чу је са до брим, ле пим, бо жан ским, зо ром Све та. Исто ри ја 
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је от пад ни штво, грех, скр на вље ње, про паст (Бе са ра 1998: 34-35). С. Вла ду шић, та ко ђе,  од нос 
при че и исто ри је у ро ма ну  до во ди у ве зу са иде јом вред но ва ња, „ко ја ве о ма сна жно обе ле жа ва 
Пе тро ви ће во пи са ње“ (Вла ду шић 1998: 84). Као по ље све ко ли ке при сут но сти сми сла,  при ча  ну-
ди исти ни ти ју исти ну од исто ри је,  јер  је у сва ку при чу упи са на  прет ход на при ча,  и она са ма је 
део јед не при че, што упу ћу је на по сту пак син те ти зо ва ња, ко ји исто ри ји из ми че (Вла ду шић 1998: 
83-85). Вла ду шић пре и спи ту је кон цепт ро ма на на ста лог на „уто пи стич ком  по ве ре њу у при чу ко-
ја вред ну је, без сен ке иро ни је“ (Вла ду шић 1998: 85). При ча ни је од ре ђе на као исти на, већ као до-
бро та, што су ге ри ше ан ђе о ско пе ро, а исто ри ја ни је од ре ђе на као фик ци ја, већ као та шти на и зло. 
Све стан уто пиј ске ди мен зи је на ве де ног ста ту са при че, С. Вла ду шић  ра ци о на ли зу је: чи та га као 
сим бол кул тур не исто ри је, ко ја по ста је но ви ко хе зив ни еле мент за јед ни це. Под при ти ском иде је 
ко смо по ли ти зма и вред но сти људ ских пра ва, исто ри ја до бро те сто ји на су прот исто ри ји ра за ра ња 
(Вла ду шић 2010: 127-128). М. Пан тић по др жа ва уто пи ју - у ро ма ну је „је зик пре у зео ини ци ја ти ву 
ми мо оно га ко га ко ри сти и оно га ко га слу ша, и про го ва ра из се бе, со бом, вла сти том ки не тич ком 
енер ги јом (Пан тић 1999: 115). Н. Ша по ња је све стан бол не еко но ми је Пе тро ви ће вог при по ве-
да ња: је зик је  је ди на ствар ност, реч  је ди но за шта се мо же мо ухва ти ти на пу ту ка аутен тич но 
ствар ном, али ко је дан пут осе ти пу но ћу ре чи – до ве ка ис па шта јер пре по зна је пра зно ка зи ва ње 
(Ша по ња 1997: 169-170).  И. Пе ри шић уте ху љу ба зно вра ћа: ка ко је при ча у се би за о кру жен свет, 
ко ји сво ју раз ли ку про на ла зи тек у ра зли ци пре ма дру гим при ча ма, она мо же да „при ми ри“ и за о-
кру жи ствар ност, ко ја је увек у од го ди и из ми ца њу. На жа лост, са мо при вре ме но (Пе ри шић 2006: 
149-150). Д. Бе са ра не оста вља про стор ни ти за уте хе, ни ти за уто пи је: при ча је од исто ри је одав-
но по ра же на. Ан дри ја Ска дра нин у Оп са ди ни је по бе ђен,  а свет око нас, у ко јем ца ру ју вре ме, 
бр зи на, про ла зност и тро шност, фор ми ран је пре ма ње го вом об лич ју и ње гов је на чин по сто ја ња 
(Бе са ра 1998: 34). 

На ше је за па жа ње гла си да је апо ри ја при че као до бро те  иден тич на апо ри ји Ра ја. Као ме-
сто, Рај се оства ру је и у ре ал но сти и у иде ал но сти. Он је ко ли ко не мо гућ, то ли ко нео п хо дан. 
Ње го ва не мо гућ ност и нео п ход ност под јед на ко, и ујед но, од ре ђу ју чо ве ко ву ег зи стен ци ју. Пре о-
бра жа ва ју ћи не ствар ност при че у ствар ност не ствар ног, кри ти ча ри осве до чу ју и вла сти ти ху ма-
ни стич ко-про све ти тељ ски на лог: де лат но при су ство ро ма на у дру штву тре ба да убла жи гво зде не 
за ко не кул ту ре у ко јој жи ви мо, ко лек тив на ка тар за ода но сти је зи ку као за ви ча ју тре ба да раз мек-
ша твр де ма три це те кул ту ре, не би ли у це ли ни по ста ла при јем чи ви ја за сјај по сто ја ња.

За раз ли ку од кри ти ча ра, ко ји вред но ва ње ве зу ју за иде о ло шку ауто ре фе рен ци јал ност ро-
ма на, де тек ту ју ћи  оно што пред ста вља књи жев но per se, дру га гру па пра ти кон фи гу ри са ње ре фе-
рен ци јал ног по ља књи жев ног тек ста у од но су на са вре ме ност и со ци јал но-по ли тич ки и кул тур ни 
кон текст. И. Ра до са вље вић ро ман до во ди у ве зу са „ван тек стов ном ствар но шћу у ко јој сви жи-
ви мо“, „јер текст ро ма на не го во ри са мо о се би и не упу ћу је са мо на се бе, већ сто ји у зна чај ном 
од но су са спо ља шњо шћу ко ја га окру жу је“ (Ра до са вље вић 1998: 32). Иде о ло шки ни во ро ма на, 
као у бај ка ма, по де љен је на по зи ти ван и не га ти ван пол. Зло дел ни ци су ока рак те ри са ни у ан ти-
хри шћан ском кљу чу, по зи тив ни ли ко ви оли ча ва ју те мељ не хри шћан ске вред но сти. За раз ли ку 
од бај ке,  рав но те жа је у ро ма ну не по врат но из гу бље на. Пре кр шив ши за бра ну,  стра да ње Жи че 
је иза звао лу ка ви зло дел ник, па грех  Ср ба и ни је по чи њен, осим као на ив ност, не пре по зна ва ње 
зло дел ни ка. Ка да, у ко нач ном зби ру, де ло ва ње зло дел ни ка пре ваг не над ак ци ја ма по зи тив них 
ли ко ва, ус по ста вља се на чин при по ве да ња ко јим се „при да је сми сао исто ри ји“, јер се „у „све ту“ 
ро ма на ус по ста вља ста ње ко је ди рект но упу ћу је на ван-књи жев но ста ње на ци је“. (Ра до са вље вић 
1998: 33). Етич ку по ла ри за ци ју, про ис те клу из струк ту ре ро ма на, уоча ва и Ј. Ах ме та гић, али је 
не чи та као опо зи ци ју ми / Дру ги. По ње ном ми шље њу, „от па лост од Го спо да“ је „глав ни кри-
те ри јум раз ли ко ва ња и осно ва на ко јој су ју на ци ме ђу соб но су прот ста вље ни“. Ро ман упу ћу је на 
„ду хов ну ра ван по сто ја ња и ду хов ну узроч ност у све ту“, јер „исто риј ски су коб, и у ње му по ла ри-
зо ва не стра не, има ју сво је ме сто у ко смич ком по рет ку“ (Ах ме та гић 2007:103). Ка ко су број ни ји 
они ко ји су  ро ман чи та ли у ве зи са „ван тек стов ном ствар но шћу у ко јој сви жи ви мо“, на ста ла 
је ра сад на ли ни ја око про бле ма: да ли, и у ко ли кој ме ри, иде о ло шке по зи ци је ко је се из но се у 
књи жев ном де лу, ути чу на ње го ву вред ност? Нај те же ре чи и нај не од ме ре ни је ква ли фи ка ци је до-
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во ди ле су ро ман у ве зу са ми сти фи ка ци јом/ми ми кри јом рат не те ма ти ке и ми ти фи ка ци јом на ци о-
на ли зма (ква ли фи ка ци ја  Т. Пан чи ћа у ли сту Вре ме (1999) нај не од ме ре ни ја је на ма по зна та).  Да 
би смо опи са ли ли ни ју раз два ја ња, би ра мо ка рак те ри стич не тек сто ве. 

Про ми шља ју ћи за што је ро ман Оп са да цр кве Св. Спа са, на на шој књи жев ној сце ни, вред-
но ван као нај зна чај ни ји ро ман де ве де се тих, С. Илић ро ман сме шта у по ли тич ко-кул тур ни кон-
текст, уокви рен ме мо ран ду мом СА НУ, осмом сед ни цом ЦК СКС и про сла вом ше сто го ди шњи це 
Ко сов ске бит ке. Раз лог ви со ких оце на ро ма на на ла зи у на ци о нал ном про гра му и на ци о нал ној 
исти ни: ро ман ар ти ку ли ше до ми нант ну по ли тич ку и ме диј ску сли ку, ко јој смо би ли из ло же ни 
то ком де ве де се тих. Пи сцу за ме ра не до ста так на ци о нал не са мо кри тич но сти јер се, у ро ма ну, „те-
ма зла по и сто ве ћу је са ан ти хри шћан ским и ан ти срп ским прин ци пом“, а „оп са да нас ам не сти ра 
од сва ке од го вор но сти, по твр див ши иде о ло шку ма три цу о веч ној  угро же но сти срп ске на ци је“( 
Илић 2006: оn li ne). Илић по ста вља пи та ње да ли је умет нич ка исти на, ко ја се оглу ши ла о основ-
не етич ке нор ме, одр жи ва као исти на књи жев но сти и од го ва ра не га тив но.

Про ми шља ју ћи дру штве ни кон текст об но ве вер ских и кул тур них тра ди ци ја у Ср би ји, у 
прет по след њој де це ни ји 20. ве ка, М. Ра ду ло вић за па жа да је она би ла  не ства ра лач ка, иде о ло шки 
про гра ми ра на и по ли ти кант ска. За то, у но вим исто риј ским окол но сти ма, кул тур на тра ди ци ја ни је 
по ста ла осло нац, већ зид, ко ји нас раз два ја од дру гих на ро да, за ва ђа са њи ма и изо лу је од уни-
вер зал них, свет ских ци ви ли за циј ских то ко ва (Ра ду ло вић 1999: 52). Ка да сли ка исто ри је у ро ма ну 
са др жи ре флек се мит ске, ми то твор не и ми то ман ске све сти, он да се љу ди и до га ђа ји раз вр ста ва ју 
са јед не и дру ге стра не ли ни је, др жа ва се из јед на ча ва са ду хов ним и вер ским иден ти те том на ци-
је и та ко обо го тво ру је, а ре ли ги ја не осе ћа као жи вље на ве ра,  већ као иде о ло ги ја. Све за јед но  
по ста је до каз  „ко нач ног по ра за еман ци па тор ско-ко смо по лит ских аспе ка та пост мо дер ни стич ке 
па ра диг ме на срп ској књи жев ној сце ни“ (Ро сић 2007: 278). Све стан по ме ну тих окол но сти, Г. Пе-
тро вић са оп шта ва да је пи сао из же ље да пред у пре ди „про цес по ко јем, по сле пе ри о да не ми ло-
срд не де вал ва ци је на ци о нал ног и под ја ри ва ња ми то ва до са мо у ни шта ва ју ће ми то ма ни је, не би-
смо за вр ши ли у још јед ној крај њој не га ци ји ва жно сти соп стве не тра ди ци је“ (Ра до са вље вић 1998: 
13).  Ка ко је то про чи та но као пи шчев не кри тич ки од нос пре ма соп стве ној тра ди ци ји, А. Јер ков 
је стао у од бра ну, ста вом да  чо век не тре ба да се „из ви ња ва што во ли сво ју кул ту ру и ста ло му је 
до на ро да ко јем при па да“ (Јер ков 2001: on li ne). Не га тив на ту ма че ња  ро ма на по сле ди ца су не до-
вољ но па жљи вог чи та ња. Дво стру ко ко ди ра ње и  „раз ви ја ње ме та фо ре до ње ног са мо у ки да ња“, 
при по вед ни су по ступ ци ко ји от кри ва ју „огро ман иро ниј ски, гро теск ни, ци нич ки по тен ци јал“ 
Пе тро ви ће вог при по ве да ња. Уз ди за ње ма на сти ра сна гом мо ли тве у не бо „спо ља шња је ма ни фе-
ста ци ја и ме ха нич ки до каз ве ре“, да ле ко сла би ји и бес ко ри сни ји од сна ге убе ђе ња и сна ге ве ре 
ко ја де лу је у људ ском ср цу. Као та кав, он не мо же пред ста вља ти об но ву  на ци о на ли стич ко-пра во-
вер ног пра во слав ног на ра ти ва, јер и сам пред ста вља удар на ра сла бље ност ду хов ног жи во та, ко ји 
не обез бе ђу је ни спас од уби ца, а нек мо ли спа се ње (Јер ков 2001: on li ne).

У на сто ја њу да се, при су ко бу два су да вред но сти, спор ре ши ис кљу чи во по мо ћу ве ћег зна-
ња (Фрај 1991: 100), ко ри сно је под се ти ти се Бар та, ко ји ка же да је мит по при ро ди за по ве дан, 
ин тер пе ла циј ски. Од стра њи ва њем ствар но сти ње ним на ту ра ли зо ва њем, мит ор га ни зу је свет без 
про ти ву реч но сти.  Од нос љу ди пре ма ми ту ни је за сно ван на исти ни, већ на упо тре би: свр ха  је 
за у ста вља ње све та. Ми то ви тре ба да при ка жу уни вер зал ну еко но ми ју што је, јед ном за у век, од ре-
ди ла хи је рар хи ју по се до ва ња (Барт 1979: 244-275). Као са мо и ден ти фи ка ци ја јед не кул ту ре, мит 
је ствар иден ти те та, не исто ри је, „по на вља ју ћи (га) за јед ни ца се би оси гу ра ва стал ност и ле ги тим-
ност свог сви је та“ (Ли о тар 1990: 51). Нај по год ни је је ору ђе иде о ло шког из вр та ња, јер чи та лац 
до жи вља ва мит као исто вре ме но исти ни ту и не ствар ну при чу (Барт 1979: 249). При ча о оп са ди 
Жи че те ме љи се на  би блиј ском ми ту о ка та стро фи, Бож јој ка зни и спа се њу људ ске вр сте  ми ло-
шћу Бож јом.  Уме сто ма чем, од зла се бра ни пе ром. Уме сто мит ских рат ни ка,  мит ски кул тур ни 
ју на ци, и Жи ча, спо ме ник  по ка ја ња и пра шта ња, ко јим је обе ле жен  нул ти час срп ске цр кве не 
са мо стал но сти. Пе тро ви ће ва ре-ми то ло ги за ци ја  чи та се као тра же ње „ал тер на ти ве обе сми шље-
ној сли ци ствар но сти“ (Лу кић 2001: 8), као „че жња за по рет ком ко ји би имао над ре ђе ну моћ об ја-
шња ва ња“ (Ха чи он 1996: 263). Она  је у функ ци ји об на вља ња ин те грал не пред ста ве о ствар но сти, 
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ко ја под сти че на дру га чи је про це њи ва ње до га ђа ја, над ра ста ње исто ри је и над ре ђен по глед на њу. 
Ј. Ах ме та гић  за па жа ка ко из Жи че,  про сто ра ко ји без сен ке сто ји у он то ло шкој пу но ћи, и епи фа-
ниј ског тре нут ка про сла ве Ус кр са, кроз че тр де сет да на хо да и де вет ан ђе о ских ре до ва, до ла зи мо 
у са вре ме ни свет, у ко ме не по сто је ни лаж ни исти на, већ са мо оби ље ин тер пре та ци ја. Од њих 
ни јед на, с об зи ром на си стем ски из не ве ре ну из вор ност, не но си у се би исти ни тост, чак ни као 
мо гућ ност.  До из вор но сти се не мо же сти ћи, јер то ме мо ра прет хо ди ти свест да је из вор ност на-
пу ште на. Жи ча је за то по све ће ни хро но топ, „злат но до ба, не због од су ства оп сад но сти, већ због 
од су ства крат ко ви до сти: жич ка ствар ност би ла је  про ши ре на за све што ни је очи глед но, али тво-
ри овај свет“(Ах ме та гић 2007: 99-103). Дру гим ре чи ма, ро ман Оп са да цр кве Св. Спа са осве до чу је 
ко ли ко са вре ме ни чо век у сре ди ште ста вља од нос пре ма се би, пре у зев ши од Бо га пре и мућ ство 
цен трал но сти. Су бјек тив на сфе ра  се ду би, ком пен зу ју ћи не до ста так бо жан ске  . Уну тра шњи свет 
ис ти ску је објек тив ну сли ку ко смо са, а  бес ко нач ност Бо га за ме њу је људ ска ми сао, ко ја  не об у-
хва та сфе ру Бо га, већ сфе ру на уч них са зна ња, у  све ту без он то ло шких осно ва (Пу ле 1993: 406). 

Ка ко „иро ни ју спрам ма те ри ја ли стич ког кон цеп та ци ви ли за ци је“ у ро ма ну не пра ти „иро-
ни ја спрам ми то ман ског кон цеп та ра ђа ња на ци је“ (Пе ри шић 2007: 103), ро ман про из во ди све-
то на зор у ко ме се  по ли тич ки кон зер ва   ти ви зам по и сто ве ћу је са објек тив но шћу, што по др жа ва 
опре де ље ње оног де ла срп ске ин те лек ту ал не сце не ко је ин си сти ра да су ра то ви по се би зло, да  у 
њи ма све стра не чи не зло чи не, да ни је мо гу ће утвр ди ти ко сно си ве ћу и пре суд ну од го вор ност. 
Исти све то на зор је  раз дра жио кри ти ча ре  ко ји сма тра ју да се жр тве мо гу тач но из бро ја ти и ра-
чу ни под не ти, те су, ту ма че ћи ро ман, же ле ли да ис про во ци ра ју срп ску јав ност огре злу у ћу та ње, 
не здрав за бо рав и екви ли бри ра ње о то ме шта се де ша ва ло 90-их.

Број на кри тич ка за па жа ња о ро ма ну, би ло да га ту ма че, или вред ну ју,  у фо кус до во де од нос 
иде о ло ги је, вред но сти и од го вор но сти, и та ко не пре кид но ак ту е ли зу ју јед но оту ђи ва ње и од су-
ство ко је се осе ћа. Из гу бље но је дин ство естет ског, етич ког и спо знај ног, о че му је би ло ре чи на 
по чет ку ра да, са мо је јед на од пра зни на, ко ју је ро ман ак ту е ли зо вао, по ка зав ши да оно не до ста је, 
не са мо са вре ме ном ро ма ну, већ и са вре ме ној књи жев ној кри ти ци. Пом но чи тан, ро ман је и сам 
про чи тао нас и на ше вре ме. Обе ло да нио је ви ше де це ниј ско по ти ски ва ње и ми сти фи ко ва ње ве-
зе из ме ђу иде о ло шког и естет ског, ко ју су Адор но и Хорк хај мер ста ви ли у фо кус сво је кри тич ке 
те о ри је, и ко ја се ис по ста ви ла пре суд но ва жном за раз у ме ва ње кул ту ре и умет но сти у за пад ној 
кул ту ри по сле Дру гог свет ског ра та. На ту ра ли зо ва њем „уни вер зал них естет ских вред но сти“, из-
о ста ло је  кри тич ко про ми шља ње од но са иде о ло ги је/есте ти ке/ме ди ја. Ре цеп ци ја ро ма на Оп са да 
цр кве Св. Спа са, по ка зу је да се на ве де но те о риј ско ста но ви ште ко нач но ле га ли зу је и ле ги ти ми ше 
у са вре ме ној срп ској кул ту ри. Ро ман је ука зао и на јак про све ти тељ ски на лог, ка ко код кри ти ча-
ра, та ко и код пи сца. На пи та ње: да ли књи жев ност тре ба да по пра вља свет, на ше је ста но ви ште 
бли ско Бар то вом, ко ји ка же да, укуп но узев, књи жев ност омо гу ћа ва, не да се иде на пред, већ да 
се ди ше. Књи жев ност је Ор феј на по врат ку из па кла; све док иде пра во, зна ју ћи ипак да во ди не-
ко га, ствар ност ко ја је иза ње и ко ју она по сте пе но из вла чи из не из ре ци вог, ди ше, ко ра ча, жи ви, 
упу ћу је се пре ма све тло сти сми сла; али чим се окре не пре ма оно ме што во ли, у ње ним ру ка ма 
оста је са мо име но ва ни, то јест мр  тв и  см  и  с ао  (Б ар  т 197 9:  17 8). 
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Vesna kiLiBarDa

NJEGOŠEVI SASTAVI ITALIJANSKE INSPIRACIJE

U ra du se go vo ri o jed nom od ne ko li ko vi do va slo že nih ve za Pe tra II Pe tro vi ća Nje go ša i ita li jan ske kul tu re, od no sno 
o nje go vim sa sta vi ma u sti hu i u pro zi tzv. ita li jan ske in spi ra ci je. Ri ječ je o po me ni ma, od lom ci ma i epi zo da ma iz 
nje go vih naj zna čaj ni jih dje la, o pje sma ma i pi smi ma, kao i o za pi si ma iz nje go ve Bi lje žni ce, te mat ski ili po mje stu 
na stan ka ve za nim za pro sto re da na šnje Ita li je ili ne ka da šnje Mle tač ke re pu bli ke, a ima ih ko ji se po oba kri te ri ju ma 
svr sta va ju u naš iz bor. Cilj ra da je da raz mo tri ši ri kul tu ro lo ški  kon tekst  u ko me ovi ra zno rod ni sa sta vi na sta ju.         

Кljučne ri je či: Nje goš i Ita li ja, ’Dra ško u Mle ci ma’, Nje go še va Bi lje žni ca, Nje go še va pi sma

Pr vi ve ći evrop ski grad ko ji je Nje goš upo znao bio je Trst, u ko me je, idu ći u Beč i Pe tro grad ili 
u Ve ne ci ju i Na pulj, du že ili kra će bo ra vio pet na e stak pu ta. Eko nom ski na pred ni i ko smo po lit ski cen tar 
sje ver nog Ja dra na, i ta da pre te žno ita li jan ske kul tu re, imao je u Nje go še vom ži vo tu po se ban zna čaj. Za 
Trst se ve zu ju ne sa mo ne ki za ni mlji vi mo men ti iz Nje go še vog ži vo ta i pje snič kog ra da, ne go i či nje ni ca 
da je naj ve ći br oj naj zna čaj ni jih  na pi sa sa vre me ni ka, ko ji su svje tlo da na ugle da li za ži vo ta i ne po sred-
no po sli je smr ti cr no gor skog vla di ke, na stao ili ob ja vljen upra vo u ovom gra du ili pre sud no ve zan za 
Nje go šev bo ra vak u nje mu.1 U Tr stu su cr no gor skog vla di ku sr dač no do če ki va li ka ko austrij ski zva nič-
ni ci, jer je grad u to vri je me bio pod vla šću Hab zbur go va ca, ta ko i „na ši jen ci“ iz br oj ne ju žno slo ven ske 
ko lo ni je, s ko ji ma se Nje goš spri ja te ljio i od ko jih su mu po je di ni po sta li po vje re ni ci za raz li či te po slo-
ve. Upra vo u ovom gra du Nje goš je is pje vao ne ko li ko pje sa ma iz kon tek sta ovo ga ra da.

Pr va pje sma na sta la je u lje to 1837. go di ne, po Nje go še vom po vrat ku sa nje go vog dru gog pu ta u 
Ru si ju, ka da se u Tr stu ne što du že za dr žao, tač ni je od 27. ju la do 17. av gu sta.2 To kom tog bo rav ka spje-
vao je pri god nu pje smu po vo dom smr ti ma lo ljet nog si na tr šćan skog lje ka ra Di mi tri ja Fru ši ća, srp skog 
no vi na ra i jav nog rad ni ka, u či joj je ku ći u Tr stu i sam bio sr dač no do če ki van.3 Fru ši ćev sin umro je još 
de cem bra 1835. go di ne, a Nje goš je, vr lo vje ro vat no, za to sa znao tek pri li kom ovog po nov nog su sre ta 
sa svo jim tr šćan skim pri ja te lji ma.4 Ne ko li ko go di na ka sni je u ovom gra du na sta la je još jed na Nje go še-
va pri god na pje sma, ta ko đe ve za na za tr šćan ski krug pri ja te lja po ri je klom iz ju žno slo ven   skih kra je va. 
Is pje va na je u de cem bru 1850. go di ne, ka da se Nje goš, na po vrat ku iz Be ča, pri je ne go što se za pu tio 
u Na pulj, ne ko li ko da na za dr žao u Tr stu, a po sve će na je uspo me ni na objed u ku ći bo ga tog tr šćan skog 
tr gov ca Spi ri do na Gop če vi ća, s ko jim je vla di ka od ra ni je odr ža vao pri ja telj ske ve ze.5 Iz pje sme, u ko joj 
Nje goš sla vi lje po tu „kit ne do ma ći ce“, mla de Beč lij ke Luj ze Eman, s ko jom se Gop če vić upra vo te je se-
ni vjen čao, na slu ću je se i pa tri ot ska kli ma ko ja je u ovom do mu oči to nje go va na po sli je re vo lu ci o nar ne 
1848. go di ne, i u ko joj je i sam Nje goš bio sve čar ski do če kan.6 Vje ru je se da je upra vo pre ko Spi ri do na 

1  O to me up. Ve sna Ki li bar da, nje goš i Trst. ita li jan ski pi sci i pu to pi sci o vla di ci-pje sni ku. B. Bja zo le to, P. Đe ne ri ni, F. Dal 
on ga ro, CID, Pod go ri ca 2000, str. 5-110.

2  Nje goš je u Ru si ji pr vi put bio 1833. go di ne ka da je, u pri su stvu ru skog ca ra Ni ko le I, u Pe tro gra du ru ko po lo žen za mi tro-
po li ta.  

3  Spo men na gr o bu Če do mi lja, si na ro do lju bi vo ga go spo di na dok to ra Di mi tri ja Fru ši ća, u: Ce lo kup na de la Pe tra Pe tro vi ća 
nje go ša, Pr o sve ta-Obod-Svje tlost, Be o grad 1967, knji ga pr va, Pe sme, str. 141. 

4  Pje sma je pr vi put ob ja vlje na u Srp skom na rod nom li stu iste 1837. go di ne (br. 29, str. 228). - Up. ob ja šnje nja uz nje go še ve 
pe sme, Pe sme, str. 340-341.

5  Pi ro va nje, u: Ce lo kup na de la, knji ga pr va, Pe sme, str. 220-221. Pje smu je no vo sad skoj Da ni ci, u ko joj je pr vi put ob ja vlje na 
(IV/1863, str. 163-164), po slao  tr šćan ski tr go vac An dri ja Stoj ko vić. – Up. ob ja šnje nja, str. 393-394.                                              

6  Ma ri ja Mi tro vić – Vla dan Re lić, “Le bu o ne e le cat ti ve stel le di Gop ce vich”, in: Cul tu ra ser ba a Tri e ste, a cu ra di Ma ri ja 
Mi tro vić, pre fa zi o ne di  Cri sti na Be nus si, Argo, Lec ce 2009, str. 168. 
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Gop če vi ća Nje goš ta da pred u zeo ko ra ke da mu Mar ko Gop če vić, ban kar iz Lon do na,  iz ra di ka lup za 
zlat ni pe run, pr vi cr no gor ski no vac ko ji je že lio da usta no vi.7

Tre ću pje smu, mno go po zna ti ju od po me nu te dvi je, pu to pi snog a di je lom ta ko đe pri god nog ka-
rak te ra, Nje goš je is pje vao pri li kom svog bo rav ka u Tr stu u zi mu 1844. go di ne.8 Ta pje sma oci je nje na je 
kao zna čaj na u nje go vom pje snič kom dje lu.9 Cr no gor ski vla di ka ta da je, na pu tu za Beč, u T  rst sti gao 20. 
ja nu a ra, za dr žav ši se u nje mu tri da na.10 Austrij ski gu ver ner gra da, gr of  F. S. Šta dion, već pr vog da na 
po do la sku pri re dio je u Nje go še vu čast sve ča ni ru čak, orga ni zo vav ši uz to i ma lu voj nu pa ra du. Iste ve-
če ri cr no gor ski vla di ka-pje snik pri su stvo vao je u tr šćan skom Te a tro gran de pred sta vi ro man tič ne ope re 
u pet či no va pod na slo vom Ro bert đa vo sa vre me nog nje mač kog kom po zi to ra Ja ko ba Ma jer be ra, po 
li bre tu fran cu skog pi sca Eže na Skri ba, u ko joj je igra la ita li jan ska ba le ri na Flo ra Fa bri-Bre tin.11 Oča ran 
nje nom igrom, Nje goš joj je po sve tio ne ko li ko ču ve nih sti ho va u pje smi Tri da na u Tri je stu, is pje va noj 
u znak za hval no sti na po ča sti ma ko je su mu ovom pri li kom uka za ne. On pje va ka ko je s bal ko na ho te la 
Me ter nih, u ko me je sa svo jom prat njom od sjeo, us hi ćen uži vao u po gle du na „cvje ta ju ći“, „gor di i bo-
ga ti“ Trst, luč ki i tr go vač ki grad či ja ga je grad ska vre va pod sje ti la na „mra vi šte“, i ka ko se pri jat no tri 
da na pr o veo „pi ru ju ći“ i „ve se le ći se“ u dru štvu austrij skih ofi ci ra i ari sto kra ta, oku plje nom oko gr o fa 
Šta di o na, s ko jim je za jed no pri su stvo vao pred sta vi u ko joj je igra la gra ci o zna ba le ri na.12 Ovaj Nje go šev 
do ži vljaj Tr sta vr lo na dah nu to re kon tru i sa la je Isi do ra Se ku lić u svo joj knji zi o Nje go šu, pa  njen za pis 
ov dje u cje lo sti pre no si mo:

„ [... To je  - do da la   V. K.] ve se la i svet ska pe sma vla di ke put ni ka i, na pu tu, svet skog čo ve ka po uku su i po na ša nju. 
Vo leo je vla di ka da „mak ne“  iz pu sti nje, da u sve tu gle da i uči, da po ži vi s obra zo va nim lju di ma i dru štve no okret-
nim že na ma [...]. Po sle Ko to ra, Trst je bio dru ga vla di či na sta ni ca, gde se sa br o da pre me štao na že le zni cu za Beč, i 
da lje. Imao je u Tr stu, sem srp skog uči te lja D. Vla di sa vlje vi ća, mno go pri ja te lja me đu Sr bi ma imuć nim tr gov ci ma, 
i me đu austri skom go spo dom. Ko tor je još zna čio austri sku po gra nič nu po li ci ju i špi ju na žu. Trst je bio slo bo da. 
U po me nu toj pe smi ima mo opis pu to va nja  po mo ru, pri sta nak uz oba lu, us hi će nje le po tom po lo ža ja gra da Tr sta i 
ži vim pr o me tom u nje mu; pa obed kod gr o fa Sta di o na sa dru gim gr o fo vi ma; pa uži va nje pu sti nja ka kad vi di ka ko 
se već ho tel ski mo mak zna lač ki i le po kla nja; pa de ti nja sta mi li na od gle da nja austri ske voj ske u pa rad nom mar šu 
i s mu zi kom, ne što ta ko druk či je, ta ko sa svim druk či je no što su cr no gor ski bor ci ko ji ne zna ju za ka sar nu i obu ku; 
pa uži va nje u po zo ri štu, i mo me nat uz bu đe nja od le pe glu mi ce ili igra či ce Flo re, ko ja za čas „pa ko u raj pre tva ra“, 
i ko joj će vla di ka su tra dan po sla ti cve će, na rav no, da ne zna Ce ti nje i Si nod u Pe tro gra du.“13

Nje go še va pje sma od mah je ob ja vlje na u ita li jan skom pre vo du u tr šćan skom li stu Fa vil la ko ji se 
to kom de ce ni je svo ga iz la že nja (1836-1846) si ste mat ski ba vio Ju žnim Slo ve ni ma, nji ho vom op štom i 

7  Lju bo mir Dur ko vić-Jak šić, „Nje goš i srp ska pra vo slav na op šti na u Tr stu“, zbor nik pra vo slav nog bo go slov skog fa kul te ta, 
Be o grad, II/1951, str. 352-354.

8  Tri da na u Tri je stu, Ce lo kup na de la, knji ga pr va, Pe sme, str. 155-157; ob ja šnje nja, str. 351-353.
9  Mi o drag Po po vić, isto ri ja srp ske knji žev no sti, Ro man ti zam, knji ga 1, No lit, Be o grad 1968, str. 210.
10  Hr o no lo gi ja Nje go še vih pu to va nja, ov dje da ta po no vom ka len da ru, pre u zi ma na je iz ra do va vi še auto ra (J. Ži va no vić, A. 

Ga vri lo vić, P. Ko len dić, V. Lat ko vić, J. Mi lo vić). - Up. i pre gled nu hr o no lo gi ju Go lu ba Do bra ši no vi ća sa da tu mi ma po sta-
rom ka len da ru, po ko me se u Nje go še vo vri je me ra ču na lo (od no vog da tu ma tre ba od u ze ti 12 da na za XIX a 13 za XX vi jek) 
u iz da nji ma: Pe tar Pe tro vić Nje goš, Lu ča mi kro ko zma, Pr o sve ta, Be o grad 1968, knj. 124, str. 149-157; Pe tar Pe tro vić Nje goš, 
Gor ski vi je nac, Pr o sve ta-No lit-Za vod za udž be ni ke, Be o grad 1985, str. 235-242.                                                                       

11  Up. Stje po Ka stra pe li, „ Nje goš na pret sta vi Ro bert le Di a ble“, Stva ra nje, VII/1952, sv. 11, str. 696.
12  Flo ra Fa bri Bre tin bi la je jed na od naj po zna ti jih ba le ri na ro man ti čar skog ba le ta i upra vo je od ja nu a ra do mar ta 1844. go di ne 

igra la u tr šćan skom po zo ri štu. Po ri je klom iz Fi ren ce, ka ri je ru je za po če la 1837. go di ne, a igra la je uglav nom u ko re o gra fi-
ja ma svo ga oca i svo ga su pru ga Lu i đi ja Bre ti na, s ko jim je, s ob zi rom da je bio i ba let ski igrač, naj če šće na stu pa la. Po red 
na stu pa na ču ve nim po zor ni ca ma u Ita li ji, igra la je ka sni je i u Pa ri zu, Lon do nu, Ma dri du, Ham bur gu, Laj pci gu. Osta le su 
ne iz vje sne go di ne nje nog  ro đe nja i smr ti, ali se zna da je 1857. go di ne još ple sa la na pa ri skim sce na ma. – R. Stac ci o li, 
„Fab bri-Bre tin, Flo ra“,                         www.treccani.it/enciclopedia/flora-fabbri_(dizionario_biografico)/ Up. i podatke u Dictionnaire de 
la danse (izd. 1999)                 www.larousse.fr/archives/danse/page/151 i  Dictionary of Women Worldwide: 25,000 Woman Through 
the Ages                www.highbeam.com/doc/IGz-2588807751.html  .  P oslednji izvor navo di  kao  pr ibližne god ine rođe nja i  smrti bale-
ri ne 1807-1857.

13  Isidora Sekulić, nje gošu kn jiga  dubok e  o d anosti  ,  SKZ,  B e ograd  1 9 51, str  . 17  0.

http://www.treccani.it/enciclopedia/flora-fabbri_(dizionario_biografico)/
http://www.larousse.fr/archives/danse/page/151
http://www.highbeam.com/doc/IGz-2588807751.html
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knji žev nom isto ri jom i ak tu el nim knji žev nim i po li tič kim pr o ble mi ma.14 U na po me ni ured ni štva is pred 
ita li jan skog pre vo da pje sme, ko ji ujed no pred sta vlja i pr vi pre vod iz Nje go še vog pje sn  ič kog dje la na 
je dan stra ni je zik, sto ji:

„Nu di mo na šim či ta o ci ma s ilir skog pre ve de nu ele gant nu pje smu ko ju je vla di ka Cr ne Go re ne dav no na pi sao, sje-
ća ju ći se dra gih uspo me na iz svog krat ko traj nog bo rav ka u Tr stu. Na da mo se da će se svi dje ti i zbog sa mog pred-
me ta i zbog to ga što je to dje lo ve o ma is tak nu tog pi sca me đu oni ma ko ji da nas ga je ovaj moć ni i po et ski je zik.“15

 
Pre vod na ita li jan ski pje sme Tri da na u Tri je stu, ko ja je u ori gi na lu štam pa na po Nje go še vom do-

la sku u Beč, otvo rio je niz ne do u mi ca, ka ko u ve zi s da ti ra njem pre vo da, ta ko i oko autor stva ita li jan ske 
ver zi je, o či joj se vri jed no sti mi šlje nja pr o u ča va la ca ta ko đe ra zi la ze.16 U pre vo du su iz o sta vlje ni sti ho vi 
41-58  i 75-84 ori gi na la, jer ita li jan ski pje snik ni je osje ćao po tre bu da pre ve de po hval ne re do ve gr o fu 
Šta di o nu, sim bo lu neo mi lje ne austrij ske vla sti u Tr stu. Ka ko pre vod ni je pot pi san, pret po sta vlja se da 
je pje smu pre veo ne ki od sa rad ni ka ča so pi sa, a da je taj pr o zni pre vod po tom „sti ho vao“ Fran če sko Dal 
On ga ro, je dan od ured ni ka ovog tr šćan skog gla si la, i sam pje snik.17 

S ita li jan skog je na pra vljen i već 20. ap  ri la iste go di ne ob ja vljen i nje mač ki pre vod ove Nje go še ve 
pje sme.18 Nje mač ki pre vo di lac po gre šno je pre veo sti ho ve o ba le ri ni, pre tvo riv ši je, zbog sla bog tu ma če nja 
dva arha ič na ita li jan ska iz ra za, u cir ku sku igra či cu.19 Do da nas ne ra svi je tlje no pi ta nje otvo ri li su slje de ći 
sti ho vi o ba le ri ni Flo ri, iza zvav ši ču đe nje štam pe i gnjev po je di nih sa vre me ni ka  cr no gor skog v la di ke:

                                                                S k upa smo se mi svi veselili
                                                                  Gledajući gracioznu Floru,
                                                                Sjajnu zvjezdu trestanskog teatra,
                                                              Koja odmah zefirnim poletom
                                                              I pogledom svojim očaranim
                                                                Pakâ u raj može pretvoriti,
                                                      Kâ Danica iza mračne noći
                                                      Što zasmije svode Uranove. (st. 67-74)  

Pje smi su, pre ma na vo di ma iz jed nog pi sma Lju bo mi ra Ne na do vi ća upu će nog Sve ti sla vu Vu-
lo vi ću, „mno gi za me ra li“, dr že ći da je „su vi še svet ska za pe sni ka ko ji ima na se bi ar hi je rej ski čin“.20 
Za du go ni je sa si gur no šću utvr đe no ni da li su ovo je di ni sti ho vi po sve će ni ba let skoj igra či ci, ni ko ji je 
njen stvar ni iden ti tet. Za bu nu je naj vi še iza zva lo svje do če nje sa mog Dal On ga ra is ka za no u uvo du jed ne 
nje go ve pri če s cr no gor skom te ma ti kom, na pi sa ne pet na e stak go di na ka sni je.21 Opi su ju ći svoj su sret s 
Nje go šem u Tr stu 1844. go di ne, on je na veo druk či je ime ba le ri ne i us tvr dio da je ri ječ o ulo zi raz li či toj 
od one za ko ju se u pr vim na pi si ma po mi nje da je u pred sta vi ima la.22 Nje go še vi sti ho vi o Flo ri iza zva li 

14   B.  St  ul  l i, “  Tršćanska Favilla i Južni Slaveni”, Anali Jadranskog instituta JAZU,  1 965, sv.   I, str.  7-8 0.                                 
15  “T re gio  rni a  T r ies  te “, Favilla , IX/1 844, br. 5, str. 75-77. 
16   O tome  :  Vesna K iliba rda, nav.   djelo, s tr.  17-19.
17    Isto.
18   Njema čka  v erzij  a   („Dr ei  t age  in Tri est“),  z aj edn o s pr  ev od  om uvodne  bilješke, objavljena je 20. aprila u ka rlo vačkom   č asop-

is u Der  Pi lg er, IV  /1844,  b r. 32, str.  253-254.  N jemački   pr evod  p onov o j e obj a vi o Antun B ar ac  u  svom radu  „Tri dana u 
Trijestu na nje mačkom j ezik u“ , Stva ra nje, VI/1951, br. 12, str .  713-720 .   

19  Stje p o  I.  Kast rapeli,  nav.  rad, s tr. 69  3-6 9 4.
20  Sve ti slav Vu lo vić, Ce lo kup na de la, knji ga pr va, Pe tar Pe tro vić nje goš pe snik srp ski, Na rod na pro sve ta, Be o grad (b. g.), str. 

133-134. – Pret hod no ob ja vlje no u Go di šnji ci ni ko le Ču pi ća, I, Be o grad 1877, str. 310-347.  
21  Fran ce sco Dall’On ga ro, „Yel la, la fi dan za del Mon te ne gro“, La Ri ca ma tri ce, XI/1858, br.  22, str. 175-176; br. 23, str. 179-

181; br. 24, str. 189-192. – Up. „Dal On ga ro va mi sti fi ka ci ja“ (str. 95-110) sa pre vo dom pri če „Je la, cr no gor ska dje voj ka“ (str. 
205-245) u: Ve sna Ki li bar da, nje goš i Trst.

22  Ra svje tlja va njem sa me pred sta ve i iden ti te ta ba le ri ne ko ja je oča ra la “ce tinj skog pu sti nja ka” de talj ni je se ba vio Stje po I. 
Ka stra pe li u na ve de nom ra du. - Up. i Ve sna Ki li bar da, nav. dje lo, str. 20-22.
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su ne sra zmjer ni i du go traj ni gnjev Ni ko le To ma zea (1802-1874) pre ma cr no gor skom vla di ci, s ko jim 
se ovaj ita li jan ski pje snik, pri po vje dač i fi lo log upo znao na bro du, pu tu ju ći od Ši be ni ka pre ma Tr stu, 
upra vo u ja nu a ru 1844. go di ne. Nji ho vo po znan stvo na sta vi lo se pre pi skom i sr dač nim od no som u pro-
lje će 1847., ka da je To ma zeo Nje go šu po ma gao u pri ku plja nju gra đe u mle tač kom Dr žav nom ar hi vu, a 
vla di ka po sje ći vao To ma zea  u nje go vom skrom nom sta nu u Ve ne ci ji.23 Kad je u Austri ji 1848. go di ne 
buk nu la re vo lu ci ja i To ma zeo se na šao na če lu no vo u spo sta vlje ne Re pu bli ke u Ve ne ci ji, do šlo je iz me đu 
njih do po li tič kog su ko ba i otvo re nog ne pri ja telj stva.24 Od ta da će To ma zeo za Nje go ša, čak i po sli je vla-
di či ne smr ti, raz li či tim po vo di ma i u ra znim dje li ma, ima ti sa mo neo prav da no ru žne, gru be i kle vet nič ke 
ri je či. Op tu ži va će ga, iz me đu osta log, da „pje va ju ći o jed noj ple sa či ci ita li jan skog po zo ri šta, vri je đa ru-
ski dvor ko ji ga iz dr ža va“.25 Ili, u dru gom spi su, da „u Ve ne ci ji, Tr stu i Be ču od la že vla di čan sku man ti ju 
i rat nič ki nož da bi opje vao jed nu ple sa či cu“.26 

Po po vrat ku iz Be ča, Nje goš je iz Tr sta, pri je ne go što se za pu tio u Cr nu Go ru, kra jem mar ta pr vi 
put po sje tio Ve ne ci ju, za dr žav ši se u njoj če ti ri da na.27 Pre ma ri je či ma do pi sni ka „Srp skih no vi na“, cr-
no gor ski vla di ka že lio je „da vi di onaj ret ki grad i šta je u nje mu va žno i zna me ni to“, a „žao mu je bi lo, 
što mu vre me do pu šta lo ni je, da bo lje pre gle da ono što je sad tek kao mi mo gred pre gle da ti mo gao“.28 
Auten tič no svje do čan stvo o Nje go še vim in te re so va nji ma i uti sci ma iz ovog, kao i ka sni jih bo ra va ka u 
gra du na la gu na ma, sa ču va no je u nje go voj Bi lje žni ci, u ko ju je unio raz li či te po dat ke ita li jan ske in-
spi ra ci je, ve za ne i za dru ge kra je ve Ita li je ko je je po sje tio, ma da za Ve ne ci ju naj vi še.29 U Bi lje žni ci, u 
ko joj je iden ti fi ko va no ne ko li ko te mat skih je zga ra, iz dva ja ju se Nje go še vi put ni uti sci, uglav nom ve za-
ni za Ita li ju, i to upra vo za nje go ve po sje te Ve ne ci ji.30 U ovom gra du je, po mi nje se, baš pri li kom ove 
pr ve po sje te, mo gu će, bi lje žni cu i na ba vio.31 Po red za pi sa ne po sred nih uti sa ka, pre to če nih u pu to pi sne 
frag men te, Nje goš je u te mat skom blo ku ita li jan ske in spi ra ci je u Bi lje žni ci za pi sao i raz ne dru ge mi sli 
i po dat ke ko ji se od no se na Ve ne ci ju, ali i na ne ka da šnju Mle tač ku re pu bli ku, kao i na dru ge ita li jan ske 
gra do ve ko je je po sje tio i kroz ko je je pro la zio.32 Naj ve ći dio, oko dvi je tre ći ne Nje go še vih za pi sa ita li-

23  Mi lo rad Me da ko vić, P. P. nje goš, po sled nji vla da ju ći vla di ka cr no gor ski, Knji go pe čat nja A. Pa e vi ća, No vi Sad 1882, str. 
134. 

24  Up. Ve sna Ki li bar da, „Pri log pro u ča va nju od no sa Nje go še i To ma zea“, isto rij ski za pi si, LXXV/2002, br. 1-2, str. 81-91. 
25  U član ku „Ita lia, Gre cia, Il li rio, la Cor si ca, le iso le Jo nie e la Dal ma zia“, na pi sa nom 1850. go di ne i ob ja vlje nom u knji zi 

Sto ria ci vi le nel la le te ra ria. Stu dii di n. Tom ma seo, Ro ma-To ri no-Fi ren ze 1872, str. 431.
26  U član ku „Mi lan e il Mon te ne gro“, na pi sa nom 1853. go di ne i ob ja vlje nom u knji zi il se con do esi lio. Scrit ti di nic colò Tom-

ma seo con cer nen ti le co se d’ita lia e d’Euro pa dal 1849  in poi, San vi to, Mi la no 1862, t. I, str. 241-245.
27  U Tr stu je Nje goš mar ta 1844. go di ne is pje vao i pje smu Tro ji ca vas na sa mo, je dan dru gog ne gle da. Pje sma se te mat ski ne 

uklju ču je u sa sta ve ita li jan ske in spi ra ci je, a po zna ta je i pod na slo vom Fi lo zof, asto nom i po e ta, ko ji joj je dao Mi lan Re še tar 
u pr vom kri tič kom iz da nju Nje go še vih pje sa ma (SKZ, Be o grad 1912). - Up. Bi lje ške Ra do va na La li ća u: Ce lo kup na de la, 
knji ga pr va, Pe sme, str. 260.

28  Dr Lju bo mir Dur ko vić-Jak šić, Srp ska štam pa o nje go šu i Cr noj Go ri (1833-1851), SAN, Isto rij ski in sti tut, knj. 3, Be o grad 
1951, str. 125.

29  Prin ce za Kse ni ja Pe tro vić, kći cr no gor skog kra lja Ni ko le I, pre da la je 1956. go di ne u Pa ri zu Nje go še vu bi lje žni cu kao po-
klon dr Pe ru Šo ću, a ovaj je od mah ustu pio Dr žav nom mu ze ju Cr ne Go re. Iste go di ne na Ce ti nju su, u iz da nju Isto rij skog 
in sti tu ta, ob ja vlje ni fak si mil i tran skri bo va ni pre pis ovih Nje go še vih za bi lje ža ka. U Bi lje žni cu ko ja sa dr ži ve o ma ra zno ro dan 
ma te ri jal Nje goš je unio adre se po je di nih lič no sti, spi sak svo jih du žni ka, dnev ni pro gram is hra ne, kon cep te ra znih pi sa ma, 
kao i raz li či te po dat ke iz isto ri je, et no gra fi je, mi to lo gi je, ge o gra fi je, astro no mi je i dru gih obla sti, pre u zi ma ne iz ra znih iz-
vo ra, ve ći nom fran cu skih i ru skih. - Up. Jev to Mi lo vić, „Nje go še va Bi lje žni ca“, u: Sta ze ka nje go šu, Uni ver zi tet ska ri ječ, 
Ti to grad 1983, str. 341-345.

30  Alojz Šma us, „O Nje go še voj Bi lje žni ci“, u: Stu di je o nje go šu, CID, Pod go ri ca 2000, str. 195-203 (pre štam pa no iz Gla sni ka 
Et no graf skog mu ze ja, knj. III, Ce ti nje 1963, str. 29-36).

31  Je le na Ša u lić, „O Nje go še voj  be le žni ci“, Le to pis Ma ti ce srp ske, 380. No vi Sad 1957, 2, str. 139-146. – Jev to Mi lo vić da ti ra 
na bav ku bi lje žni ce ne ko li ko go di na ra ni je, pret po sta vlja ju ći da je Nje goš fran cu ske sti ho ve La mar ti na i Igoa za pi si vao u vri-
je me bo rav ka na Ce ti nju nje go vog uči te lja fan cu skog je zi ka An ti da Žo ma, od ja nu a ra 1838. do ju la 1839. go di ne. („Bo ra vak 
An ti da i Fran ci ske Žom u Cr noj Go ri“, u: Sta ze ka nje go šu, str. 36). 

32  Svi Nje go še vi za pi si ko ji se od no se na Ita li ju skon cen tri sa ni su, pre ma fak si mi lu,  na po sljed njih dva de se tak od ukup no 
129 is pi sa nih ne pa gi ni ra nih stra na nje go ve Bi lje žni ce. - Upo re di tran skri bo va ni dio iz da nja Nje go še ve Bi lje žni ce: str. 163, 
187-189 i 191-194.
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jan ske in spi ra ci je, od no si se na Ve ne ci ju, bi lo da se ra di o pu to pi snim frag men ti ma  i po da ci ma ve za nim 
za zna me ni to sti ko je je ne po sred no raz gle dao ili o tzv. „knji škom“ zna nju, to jest za bi lje ška ma pre u ze-
tim iz raz li či tih štam pa nih iz vo ra.    

Smje stiv ši se sa svo jom prat njom u ho te lu Le o ne bi an co na Ve li kom ka na lu, Nje goš je to kom ove, 
iako krat ko traj ne, pr ve po sje te, obi la ze ći grad gon do lom u prat nji si na ru skog kon zu la, na sto jao da što 
bo lje upo zna zna me ni to sti Ve ne ci je, a po seb no nje nu isto ri ju.33 Pre ma za pi si ma iz Bi lje žni ce, ko ra ci ma 
je pre mje ra vao cr kvu Sve to ga Mar ka i peo se na njen zvo nik, upi su ju ći po dat ke o to me ko li ko du go je 
gra đe na i kad je za vr še na. Ko ra ci ma je pre mje rio i Pon te di Ri al to, za pi su ju ći nje go vu du ži nu i ši ri nu, 
dok mu je Pon te dei So spi ri iz gle dao „po do ban pre vo zu če rez Ahe ron“. U Bi lje žni cu je unio i po da tak o 
ukup nom bro ju ostr va (130) i mo sto va (306) u Ve ne ci ji. U ovoj Nje go še voj sklo no sti ka mje re nju i pre-
mje ra va nju Ol ga Stu pa re vić na la zi „ne što od ro man ti čar ski na iv ne za ne se no sti fi zič kim ve li či na ma“.34 
Cr no gor ski vla di ka si la zio je i u drev ne tam ni ce is pod du žde ve pa la te (tzv. poz zi) i s nji ho vih zi do va 
pre pi si vao za pi se na ita li jan skom je zi ku ko je su osta vi li ne ka da šnji su žnji.35 Iz la zio je na bal kon sa ko ga 
je Na po leon po sma trao „tr ku gon du lah“ i sam uži va ju ći u po gle du na mo re i na trg de gli Schi a vo ni. Uz 
po men sa vre me nog ve ne ci jan skog sli ka ra N. Skja vo ni ja, či ju je ku ću ta ko đe po sje tio, Nje goš je u Bi lje-
žni cu unio po da tak da su nje gov sin i unu ka, ta ko đe sli ka ri, za jed no s njim „tvor ci nim fah“ ko je su mu 
se, oči to, ve o ma do pa le, o če mu svje do či i opa ska u ko joj ka že: „No je bi je da što sa mo na kar ti na ma i 
pod njih krov obi ta va ju“.36 

Me đu Nje go še vim za pi si ma u Bi lje žni ci naj u pe ča tlji vi ji su ipak krat ki od lom ci na dah nu te pu to pi-
sne pro ze, u ko joj je do iz ra ža ja do šla nje go va moć na vi zu el na uobra zi lja i nje go va bo ga ta je zič ka me ta-
fo ri ka. Mo žda za ču đu ju će, ali Nje go še va sli ka Ve ne ci je  je mrač na, nje go vo vi đe nje po ma lo i pre zri vo: 

„14 ga mar ta 1844 god [i ne].37 Po ja vi še se zvo ni ci mle tač ki ka ko gi gan ti ga ze ći po mo ru. (Ple te ni ca od di ma i ple-
te ni ca od pa ro hod ni ko lah, pre ko mo ra, pr va cr na i ža lost na, a po sljed nja sre br na (ve se la, ki pe ća)38 ... Ve ne ci ja se 
vi di sa zvo ni ka svet [og] Mar ka kao go mi la cr nih kli je ta kah, iz ba če nih bu rom u mor ske lu ži ne; odan de čo vjek vi di 
ka kvu je ža lost nu ka ba ni cu obla či la39 ... Ku će ve nec [i jan ske] ne ima ju do ma ćih (ga zdah) ,  ne go su    iz nj ih   ute  kl  i, a 
  ost a  le   ku   ć e pu ste, te se ru še i pa da ju. Gon du le, kao tra ur ni gro   bo vi. Smi je šna vku sa! Mlet ke su kao da ih je vol kan 
svo jim di ha nj  i jem za pah nuo.“40

Slijedi ne manje turobna slika duždeve palate: 

„Moj ula zak u pa la tu i pri mje ča ni je na sta tue i obra ze od mra mo ra: im per [a tor] rim [ski] Tra jan bez no sa, cr no ga 
obra za; im per [a tor] Ka li gu la le ži ža lost no pri zi du; gra blji vi Pa ris ću ti za ble nut u ćo šak bez po no sa; Ju pi ter bez 
očih; Mi ner va s ve li kom ka pom, mrač no ga i na ru že no ga vi da; opet im per [a tor] Tra jan bez očih; Ulis slo mje nih 
no gah; Trag [e di ja] i Ko med [i ja], dvi je sta tue, s vra tah svet [og] Jo an [a] od Akre, mrač ne i po kri te pra ši nom: Trag-
[e di ja] no si gla vu mr tvu obe zo bra že nu u ru ke; Ci be la, slo mje ne kru ne; Mi ner va slo mje ne ka pe i na ru že na, pred-
sje da telj stvu je ovom ža lost no me so bra ni ju bo go vah i po lu bo go vah, u ve li koj ža lost noj za li“.41

33  Vi še o to me: Ve sna Ki li bar da, „Nje goš i Ve ne ci ja“, Ve ne ci ja i slo ven ske knji žev no sti, Slo vo Sla via, Be o grad 2011, str. 289-
302.

34  Ol ga Stu pa re vić, “Srp ski pu to pis o Ita li ji”, u: upo red na is tra ži va nja I, In sti tut za knji žev nost i umet nost, Be o grad 1976, 
str. 111.

35  non ti fi dar d’al cu no, pen sa e ta ci se fin ger vu oi  dei spi o ni, in si die e la ci, il pen tir ti, il pen tir ti nul la gi o va, ma ben del va lor 
tuo fu ve ra pro va. De chi me fi da, gu ar da mi id dio! De chi io me fi do, me gu ar derò io. – Bi lje žni ca, str. 189.

36  Je le na Ša u lić ovim po vo dom za klju ču je da je Nje goš „imao pri lič no iz gra đe no me ri lo za oce nji va nje knji žev no sti“ ali ne 
to li ko i dru gih umjet no sti. – Up. nav. rad, str. 141.

37  Da tum je po sta rom ka len da ru (vi di fus-no tu 6). - Je le na Ša u lić u na ve de nom ra du pret po sta vlja da je upra vo za ovaj da tum 
ve zan po če tak Nje go še vog za pi si va nja u Bi lje žni ci (str. 140). 

38  nje go še va bi lje žni ca, str. 187.
39  Isto, str. 188.
40  Isto, str. 189.
41  Isto, str. 188.
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Kod Nje go ša su ove skulp tu re i sli ke, oči to, ma nje po bu đi va le estet ski do ži vljaj, a vi še mi sli o 
pro la zno sti i „nič to žno sti ljud skoj“, kao što na dru gim mje sti ma on vi še go vo ri o vi si ni i ši ri ni ar hi tek-
ton skih spo me ni ka ne go o nji ho voj lje po ti. Uoče no je ka ko je do ži vljaj Ve ne ci je, ne sa mo kod cr no gor-
skog pje sni ka, ne go i kod ne kih dru gih ju žno slo ven skih ro man ti čar skih pi sa ca, na dah nji vao opreč ne 
osje ća je, od di vlje nja i za no sa do neo bja šnji ve me lan ho li je i sje te.42        

Nje go ša je Ve ne ci ja za ni ma la ne sa mo kao ču ve ni grad ne go i kao ne kad moć na dr ža va, po sta rin-
skom na zi vu Mle ci. U nje go vim za bi lje ška ma na la zi se po da tak da je „115 du ždah bi lo sve ga u Mlet ka-
ma“ i da je nji na vla da uki nu ta 1797 god [i ne]“, a na ve de na su ime na pr vog i po to njeg du žda.43 Za pa ziv ši 
pri li kom po sje te Du žde voj pa la ti da u ni zu por tre ta du žde va ne ma Ma ri na Fa li e ra i da nje go vo mje sto 
„cr na za vje sa po kri je va“, bi lje ži da su mu „od sje kli gla vu 1354 (sic!) god [i ne] na glav ne lje tvi ce pred 
pa la tom, za to što je ovaj oh tio da unič to ži respubl[ičko] prav l[e ni je], dru gi pak ka žu da je bio žer tva in-
tri gah i la že“.44 On no ti ra i da „kad su sa lon gra di li, tri na est su mje stah za por tre te od vi še na pra vi li“, pa 
su osta la pra zna.45 Nje go še vu pa žnju pri vu kle su i „mrač ne kli je ti đe su da vi li i mu či li pre stup ni ke“ što, 
po nje go vom su du, Mle ci ma „sla vu mra či“.46

Krat ko traj ni Nje go šev bo ra vak u Ve ne ci ji u pro lje će 1844. go di ne oči to mu je po slu žio i kao ne-
po sred na, ma da ne i je di na in spi ra ci ja za pri kaz mle tač ke ci vi li za ci je u ču ve noj epi zo di o ’Dra šku u Mle-
ci ma’ iz Gor skog vi jen ca (st. 1460-1690), dram skog spje va za vr še nog pri je nje go ve dru ge po sje te gra du 
na la gu na ma, do ko je će do ći 1847. go di ne. Pri kaz Ve ne ci je u ovom Nje go še vom dje lu u sa gla sno sti je sa 
po da ci ma i su do vi ma iz nje go ve Bi lje žni ce, ma da je te mat ski spek tar ov dje mno go ši ri. Dok oku plje nim 
cr no gor skim gla va ri ma opi su je šta je to kom svog bo rav ka u cen tru Pre svi je tle re pu bli ke čuo i vi dio, voj-
vo da Dra ško, kroz sa ti rič ni di ja log ko ji s nji ma vo di, is ka zu je gle da nje Cr no go ra ca na Mle ča ne. Sa mim 
na či nom pri ka zi va nja i ko men ta ri ma, nje go vim i nje go vih sa go vor ni ka, Nje goš su prot sta vlja dva svi je ta, 
dvi je ci vi li za ci je, dva svje to na zo ra, za pad no-evrop ski i he roj sko-pa tri jar hal ni, mle tač ki i cr no gor ski, uvi-
jek na šte tu pr vog. U Dra ško vom pri ka zu Ve ne ci je ne ma ni trun ke di vlje nja, sa mo ču đe nje, čak za pre pa-
šće nje. Slu ša o ci nje go vo pri po vi je da nje pri ma ju s re zer vom, ono o če mu Dra ško go vo ri nji ma je naj ve ćim 
di je lom pot pu no ne pojm lji vo i iz gle da im kao pu ko „ma šta ni je“. Ne vje ri ca su ša la ca i emo tiv ne re ak ci je 
sa mog pri po vje da ča pra te opis grad skog ži vo ta u Ve ne ci ji, ka ko si ro ti nje ta ko i bo ga tih, pa i i sa mo ga 
du žda, nji ho vog iz gle da, na či na odi je va nja, na či na is hra ne, nji ho vog mu zič kog uku sa, te ob ja šnje nje mle-
tač ko ga poj ma lje po te, ča sti i ju na štva, kao i pri kaz po ra ža va ju ćih sli ka oko vi ma ve za nih ne volj ni ka u bro-
do gra di li štu i na ga li ja ma, su žnje va u mrač nim tam ni ca ma i ukup ne at mos fe re stra ha i ne si gur no sti ko ju 
dik ti ra ju mle tač ki „žbi ri i špi ju ni“. Kao jed na ko ne vje ro vat nu, a uz to za Dra ška i nje go ve slu ša o ce i vr lo 
ko mič nu, dao je Nje goš sli ku i one ve se li je stra ne mle tač ko ga ži vo ta, po put za ni mlji vog do ži vlja ja po zo-
ri šta, s pri ka zom po na ša nja pu bli ke i ma ski ra nih glu ma ca na sce ni, kao i opis akro ba te ko ji u Ve ne ci ji igra 
na ko nop cu, ili ita li jan skog ma đi o ni ča ra ko ga pu bli ka u Ko to ru, po za vr šet ku nje go ve hip no ti zer ske tač ke, 
uma lo ni je lin čo va la. Nje go šev pri kaz mle tač ke ci vi li za ci je u zna ku je ne ga tiv nog ste re o ti pa, mo žda i ne što 
iz ra že ni jeg ne go u pri ka zu oto man skog svi je ta u istom dje lu. Mo ral na de ka den ci ja Ve ne ci je, po sma tra na s 
Dra ško vog tro na cr no gor ske mo ral ne i sva ke dru ge su per i or no  sti, sto ji na su prot shva ta nju lje po te, prav de i 
hu ma no sti tra di ci o nal nog cr no gor skog dru štva ko je je, bez po zna va nja nor mi za pad ne ci vi li za ci je, de fi ni-
sa lo etič ki obra zac tzv. „čoj stva i ju na štva“ kla sič ne Cr ne Go re, po ko me je vr hun ski ne do stoj nim sma tra no 
ne sa mo ga že nje lič nog do sto jan stva čo vje ka kroz fi zič ko mu če nje osu đe ni ka ili po ni ža va nje osum nji če-
nih i uhap še nih, ne go i ne po što va nje da te ri je či.47 Epi zo da o Dra šku u Mle ci ma je dan je od onih ne ta ko 
če stih pri mje ra ko ji pod u pi ru te zu da se „oma lo va ža va ju ći ste re o ti pi  [...] ne ra đa ju sa mo na Za pa du da bi 
se oko mi li na Bal kan, ne go [...] mo gu da se za met nu i na ovoj dru goj stra ni, da bi uze li na ni šan Za pad“.48 

42  Mir ko De a no vić, „Mle ci u hr vat skoj i srp skoj knji žev no sti“, Fi lo lo gi ja 2, Za greb 1959, str. 126.
43 nje go še va bi lje žni ca,  str. 187. 
44  Isto. – Ma rin Fa li er (1275-1355) bio je pe de set pe ti mle tač ki dužd, po gu bljen 1355. a ne 1345., ka ko sto ji u  Bi lje žni ci.
45  Isto, str. 188.
46  Isto.
47  Up. Slo bo dan To mo vić, Ko men tar Gor skog vi jen ca, Uni ver zi tet ska ri ječ, Nik šić 1986, sr.  219-243.
48  Ivan Čo lo vić, “Bal ka ni stič ki dis kurs i nje go vi kri ti ča ri”, http://www.republika.co.rs/490-491/ .

http://www.republika.co.rs/490-491/
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Ne ga tiv nu sli ku Mle tač ke re pu bli ke, s ko jom su Cr no gor ci vje ko vi ma ži vje li u naj bli žem su sjed-
stvu, Nje goš je raz vio i u ne kim svo jim pri je Gor skog vi jen ca na pi sa nim dje li ma. Ta ko u ogle da lu srp-
skom, ko je je ure dio 1845. a štam pao u Be o gra du 1846. go di ne, a u ko me su naj ve ćim di je lom sa bra ne 
pje sme ko je opje va ju glav ne cr no gor ske bo je ve od 1702. go di ne pa do nje go vo ga vre me na, uz pje smu 
Ću pri lić ve zir (VI II), in si sti ra ju ći na „lac man stvu“ i „ne vje ri“, uko ri je nje nim u cr no gor skom po i ma nju 
Mle ča na, Nje goš u jed nom od svo jih „pri mje ča ni ja“ (14) uz zbir ku ob ja šnja va: 

„ ... Do 1714. god. Ve ne ci ja ni su i Cr no gor ci  ži vje li u so gla si ju [...] ne go od 1714. god., u ko ju je Ću pri lić ve zir 
pre šao pre ko Cr ne Go re, ko je su mu da li Ve ne ci ja ni 600 du šah cr no gor ski jeh, sve že nah i lu de đe ce, ko ja su bi la 
pod za šti tu nje go vu ute kla od Tu ra kah, te su Tur ci svu mu šku đe cu is kla li, i ko je je od mje se ca bi lo, a žen ske u 
rop stvo od ve li. – Po sljed ovog sra mot nog i beš čo ječ nog po stup ka ve ne ci jan sko ga, Cr no gor ci su i Ve ne ci ja ni go-
to vo u ne pre kid no me ra tu ži vi li ...“.49 
   

Uz pje smu Šće pan Ma li (XXIV) iz iste an to lo gi je, u ko joj se go vo ri ka ko su se Mle ča ni 1768. 
go di ne udru ži li s Tur ci ma da bi sa svih stra na uda ri li na Cr nu Go ru i uhva ti li ovo ga sa mo zvan ca ko ji se 
pred sta vljao kao ru ski car Pe tar III, u svom „pri mje ča ni ju“ (9) Nje goš bi lje ži: „ ... Ovo je bio naj stra-
šni ji boj za Cr no gor ce, je re su se s jed ne stra ne sa Tur ci ma bo ri li, ko je su tri ve zi ra pred vo di li, a s dru ge 
stra ne sa Mle či ći ma ...“.50 

Mlet ke i mle tač kog du žda u kon tek stu Ću pri li će vog po ho da 1714. i udru že nog tur sko-mle tač kog 
na pa da na Cr nu Go ru 1768. go di ne Nje goš je spo mi njao i u svo jim naj ra ni jim pje snič kim ostva re nji ma, 
ep skim spje vo vi ma Glas ka men šta ka (1833) i Svo bo di ja da (1835), ko ji ni je su ob ja vlje ni za nje go va 
ži vo ta, a u ko ji ma je i te do ga đa je opje vao. Ta ko u dru goj pje smi Svo bo di ja de, go vo re ći o po stup ku mle-
tač kih vla sti pre ma cr no gor skim pre bje gli ca ma u Bo ku Ko tor sku 1714., Nje goš mle tač kog du žda na zi-
va „sra mot nim“ (st. 729), „beš čo vječ nim“ (st. 759) i „gnu snim“  (st. 862), a po mi nje i  „mle tač ki dvor 
sra mot ni“ (st. 772) i „kri vo sud nu Ve ne ci ju“ (st. 897). U osmoj pje smi, go vo re ći o sa ve zni štvu Mle ča na i 
Tu ra ka pro tiv Cr no go ra ca 1768., po mi nje se „nad me na“ Ve ne ci ja (st.117), „pod li“ (st.140) i „bes ča sni“ 
(st. 440) mle tač ki dvor, „sra mot ni“ (st. 701) i „stid ni“ (st. 1124) mle tač ki dužd. I u Gla su ka men šta ka 
ima ri je či o „ne do stoj nom“ (st. 563) i „ne vjer nom“ (st.1067) mle tač kom du ždu.51 O do ga đa ju iz 1768. 
go di ne bi će po no vo ri je či i u dje lu La žni car Šće pan Ma li, na pi sa nom po sli je Nje go še ve slje de će po sje te 
Ve ne ci ji.   

Do dru gog bo rav ka cr no gor skog vla di ke u Ve ne ci ji do šlo je u ka snu zi mu 1847. go di ne, pri li kom 
nje go vog po vrat ka sa slje de ćeg pu to va nja u Beč, ku da se za pu tio još ok to bra 1846. go di ne, no se ći sa so-
bom i ru ko pis Gor skog vi jen ca, da ga ta mo, u Jer men skom ma na sti ru, pre da u štam pu. U Bi lje žni ci, či ja 
je hro no lo gi ja is pre tu ra na a po je di nač ni za pi si ve ći nom ni je su da ti ra ni, ni je mo gu će sa svim po u zda no 

49  Ce lo kup na de la Pe tra ii Pe tro vi ća nje go ša, knji ga pe ta, ogle da lo srp sko, Pro sve ta-Obod, Be o grad 1984 (XIV iz da nje), str. 
481-482. – Pje smu Ću pri lić ve zir Nje goš je za ogle da lo uzeo iz Pje va ni je Si ma Mi lu ti no vi ća Sa raj li je, a pri pi su je se nje go-
vom pret hod ni ku, mi tro po li tu Pe tru I Pe tro vi ću. S ob zi rom da sti ho vi ni je su iz vor no Nje go še vi, ov dje ih ci ti ra mo jer se na 
njih od no si nje go vo „pri mje ča ni je“: „ ...Što l’ u go re po bje ći ne mo glo, / to po bje že u Bo ku Ko tor sku / u dr ža vu du žda od 
Mle ta kah / ima ju ći tvr du uzda ni cu / da ih Tur kom nig da pre dat ne će [...] dužd za nji ma Tur ke na pu štio / po svoj Bo ki i sve-
mu Pri mor ju / po hva ta še ma lo i ve li ko; / što l’ u rop stvo vo di ti ne hće še, / isje ko še ma lo i go le mo ...“ (Up. nav. iz da nje, str. 
58). Nje go še ve fik ci o nal ne sli ke ne ri jet ko su pret po sta vlja ne isto rij skim či nje ni ca ma, pri je sve ga tzv. „is tra ga po tu ri ca“. U 
je di nim po sto je ćim ko men ta ri ma ogle da la srp skog, ko je je za ci ti ra no iz da nje Ce lo kup nih de la sa či nio No vak Ki li bar da, uz 
pje smu o po ho du Nu man pa še Ću pri li ća na Cr nu Go ru na vo di se ka ko su tur ski od re di po vri je di li mle tač ku te ri to ri ju i sti gli 
do Do bro te kraj Ko to ra, ali da pre bje gli ce iz Cr ne Go re ipak ni je su  pre da te Tur ci ma. Šta vi še, sa o sje ća ju ći pat nje Cr no go ra-
ca, na rod Bo ke ih je krio što je bo lje mo gao. – Up. ob ja šnje nja uz ogle da lo srp sko, str. 503-504.

50  ogledalo srpsko, str. 480.
51  Ovaj nepovrato izgubljeni Njegošev spjev do naučne javnosti dospio je u rukopisu italijanske verzije (Voce di un abitatore 

delle rupi). Po nalogu dalmatinskog guvernera V. F. Fon Lilienberga preveo ga je 1833. godine, ne poznajući mnogo ni Crnu 
Goru ni Njegošev jezik, Petar Sentić (1808-1873), službenik dubrovačkog okružnog poglavarstva. Bečka cenzura ipak nije 
odobrila štampanje Glasa kamenštaka a Njegoš ga je nedugo zatim preradio u obimniju Svobodijadu. Rukopis Sentićevog 
prevoda, sačuvan u Državnom arhivu u Zadru, objavio je Petar Kolendić (“Njegošev Glas kamenštaka u talijanskom prevodu 
Petra Sentića”, Spomenik SKA, XCIC, drugi razred (7), Beograd 1941, str. 3-49). Prevod italijanske verzije za izdanje u 
Njegoševim Celokupnim delima sačinio je Frano Nakić Vojnović (knjiga druga, Prosvjeta-Obod-Svjetlost, Beograd 1967).



Vesna Kilibarda

626

raz li ko va ti Nje go še ve za pi se o Ve ne ci ji iz pr vog (1844) i dru gog bo rav ka (1847), ma da ne ka rje še nja na-
me će ši ri kon tekst. Pri li kom pr ve po sje te Nje goš je uglav nom bio po sve ćen raz gle da nju gra da, pa otu da 
pu to pi sni od lom ci i osta li ra zni po da ci ko ji se mo gu pre po zna ti u pri ka zu Mle ta ka u Gor skom vi jen cu. 
Pri li kom dru ge, mno go du že po sje te Ve ne ci ji, u tra ja nju od oko dva de set i pet da na, to kom fe bru a ra i 
mar ta 1847. go di ne, Nje go ša su naj vi še za ni ma li spi si i do ku men ti iz mle tač kog Dr žav nog ar hi va u ko-
ji ma se go vo ri lo o ve za ma Ru ske ca re vi ne i Ve ne ci je, o do ga đa ji ma i lič no sti ma iz cr no gor ske pro šlo sti 
(na ro či to o Šće pa nu Ma lom), kao i o dru gim stva ri ma ko je su upu ći va le na ide ju ju go slo ven stva. Otu da 
u Bi lje žni ci, vje ro vat no, i po da ci o mle tač kom ar hi vu, za ko ji Nje goš bi lje ži da je smje šten u cr kvi San ta 
Ma ria dei Fra ri, no ti ra ju ći da „bro ji do 300 sa lah u ko ji ma ima ko ma dah pa pi ra 10.562.115, bez mno go-
broj ni jeh sve za kah“.52 O ra du u ar hi vu Nje goš je ne ko li ko po da ta ka osta vio i u pred go vo ru svog dje la 
La žni car Šće pan Ma li, a za ni mlji vo svje do čan stvo o ovom Nje go še vom bo rav ku u Ve ne ci ji za bi lje žio 
je Mi lo rad Me da ko vić, nje gov ta da šnji se kre tar, ko ji ga je na ovom pu tu i pra tio. U svo joj knji zi o Nje-
go šu on na vo di da se vla di ka po do la sku sa mo na krat ko za dr žao u go sti o ni ci Da ni e le pri je ne go što je, 
uz po moć jed nog ze mlja ka, na šao stan u ko me je tih dva de se tak da na u Ve ne ci ji bo ra vio.53   

La žnog ca ra Šće pa na Ma log Nje goš je, ka ko na vo di u pred go vo ru, na pi sao na kon po vrat ka iz 
Ve ne ci je, to jest iste 1847. go di ne, ko ri ste ći se do ku men ti ma pre pi sa nim u mle tač kom Dr žav nom ar-
hi vu, ali i pri čom o ovo me sa mo zvan cu, sa ču va nom u ko lek tiv nom pam će nju Cr no go ra ca.54 Na po stu-
pak Mle ča na to kom po ho da Nu man-pa še Ću pri li ća iz 1714. go di ne vra tio se u dva na e stom „ja vle ni ju“ 
tre ćeg „dej stvi ja“ ove dra me (III, 12, st. 551-570), uz po nov ni opis sra mot nog po stup ka pre ma cr no-
gor skim pre bje gli ca ma u Bo ku, spo či ta va ju ći Mle ča ni ma, ne sa mo ovim po vo dom ne go i uop šte, „ćud 
li sič ju a ze če vo sr ce“ (st. 801), „opa či lo [...] va zda ka nje“ (st. 813) i „pod mu klu po dlost du še“ (st. 814). 
Mle tač ku prag ma tič nu po li ti ku i po slo vič nu di plo mat sku umje šnost u ci lju za šti te is klju či vo vla sti tih 
in te re sa, cr no gor ski gor štak je, sa sta no vi šta svo je he roj ske eti ke, pre tvo rio u ste re o tip nu pred sta vu mle-
tač kog ve li kog lu kav stva i  po manj ka nja hra bro sti u od no su na Tur ke. 

Na svom po sljed njem pu to va nju u svi jet Nje goš se u Ve ne ci ji po no vo na šao de cem bra 1850., na 
pu tu za Na pulj, grad u ko me je ostao do pro lje ća slje de će go di ne, na da ju ći se da će bla ga me di te ran ska 
kli ma bla go tvor no dje lo va ti na nje go vu grud nu bo lest. Iz Ve ne ci je, „na Bo žić la tin ski“, tj. 25. de cem bra, 
on pi še pi smo Vu ku Ka ra dži ću, oba vje šta va ju ći ga ka ko je od Be ča, pre ko Lju blja ne, sti gao do Tr sta, pa 
oda tle na sta vio do Mle ta ka, ovo ga pu ta ne bro dom ne go „su him“, tj. u ko či ji. Vri je me us put bi lo je vr lo 
hlad no, ta kvo, opi su je Nje goš, „da me ća va oči iz va di, ni po ma gaj ko la ni ha lji ne, no drh ti te drh ti bes-
pre sta no“.55 Tek spu stiv ši se u do li nu ri je ke So če gdje, ka ko pri mje ću je, i u sred zi me „svud pi to me ru že 
pod ve drim ne bom cvje ta ju“, vla di ka i nje go va prat nja mo gli su po ski da ti sa se be „sve ha lji ne“ u ko je su 
se od ve li ke hlad no će bi li umo ta li. Ipak, iako već ozbilj no na ru še no ga zdra vlja, Nje goš ne kri je da mu je 
mi lo što je taj „div ni ko mad ze mlje vi dio“, po seb no rav ni cu od ri je ke Pja ve pre ma Ve ne ci ji, po ko joj su 
ra su ti ljet nji kov ci ve ne ci jan skih pa tri ci ja. „Ovo je je dan plje ni tel ni vid“, odu še vlja va se Nje goš, sti gav ši 
po sli je dva de set i osam sa ti pu to va nja u grad i smje stiv ši se s prat njom u ho te lu im pe ra to re d’Austria na 
Ve li kom ka na lu ko ji upo re đu je s Nev skim pro spek tom u Pe tro gra du. Cr no gor ski vla di ka, ko me se bo lest 
iz da na u dan po gor ša va la, ovo ga pu ta u Ve ne ci ji ne iz la zi va ni, po vla či se u svo ju „ve li ko ljep nu i bo ga tu 
kvar ti ru“, sa či nje nu od dvi je ma le i jed ne ve li ke so be, po drob no je opi su ju ći u ovom ne sva ki da šnjem 
pri mje ru epi sto lar ne pu to pi sne pro ze. Sko ro či ta vo pi smo Vu ku po sve će no je mi nu ci o znom opi su so ba, 
bal ko na, osli ka nih zi do va i svo do va, za vje sa, pod nih pro stir ki i raz li či to ga po kuć stva, ogle da la, sli ka, 
ča sov ni ka, va za, svi jeć nja ka, kla vi ra, sto li ca, fo te lja, ka na bea, ma lih i ve li kih sto lo va. Nje goš sa op šta-
va Vu ku i ka ko „ova div na kvar ti je ra“  sta je „na po la ma nje“ ne go ho tel u ko me je pret hod no bo ra vio u 
Be ču. U pi smu ga oba vje šta va da je „sa zdra vljem do sta do bro“ ali da mu „je ka od  ve li ki jeh zvo na“ u 
Ve ne ci ji, ko ja „jed na ko tut nji dan i noć“, ne da da pi sa nje na sta vi. Sa mo u jed nom kra ćem pa su su pri 

52  nje go še va bi lje žni ca, str. 191.
53  Mi lo rad Me da ko vić, P. P. nje goš, po sled nji vla da ju ći vla di ka cr no gor ski, Knji go pe čat nja A. Pa e vi ća, No vi Sad 1882, str. 

132.
54  Pe tar Pe tro vić Nje goš, Šće pan Ma li- Pro za - Pre vo di, u: Ce lo kup na de la, knji ga če tvr ta, Be o grad 1967, str. 9-201.
55  Pe tar Pe tro vić Nje goš, iza bra na pi sma, Ce lo kup na de la, knji ga še sta, str. 198-201.
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kra ju pi sma Nje goš se osvr će na ne kad moć nu go spo da ri cu Me di te ra na ri je či ma: „Div ne Mlet ke, ali su 
bog me u rđa voj ko ži, grd no su se po nji ma po su ka le pr nje i ja či ne, a grd na sprd nja bi va kad Tur čin ali 
Lac man opr nja“.     

Ovo pi smo pri pa da ma njoj sku pi ni Nje go še vih pi sa ma upu će nih pri ja te lji ma ili po što va o ci ma, u 
ko ji ma je, za raz li ku od slu žbe nih, ko ja je če sto sa mo pot pi si vao, bio mno go ne po sred ni ji i otvo re ni ji, 
go vo rio o se bi, iz no sio svo je uti ske i do ži vlja je sa pu to va nja, pre tre sao pi ta nja ljud ske sud bi ne ili knji-
žev no ga stva ra nja.56 U to me je nji hov naj ve ći zna čaj, jer Nje go šu ni po lo žaj ni vas pi ta nje ni je su do zvo-
lja va li da se pre tje ra no is po vi je da. Kad bi se su di lo po nje go voj pre pi sci, ka ko uoča va Ivo An drić, mo glo 
bi se za klju či ti da Nje goš „ni je ni imao lič no ga ži vo ta“, jer se on sam u svo jim pi smi ma, a sa ču va no ih je 
pre ko hi lja du i se dam sto ti na, ne vi di, „ne go tu i ta mo na zi re“, s ob zi rom da je svoj ži vot „pot pu no po i-
sto ve tio sa za jed ni com u ko joj je ro đen i u ko joj je ra dio i umro“.57 Nje go še va pi sma, osim što svje do če 
o nje go vom vre me nu, o nje go vom li ku dr žav ni ka i pje sni ka, kao i o nje go voj pri vat noj lič no sti, to jest 
o nje go vom tem pe ra men tu, uku su i zna nju, ve li kim di je lom su i spi si od knji žev ne vri jed no sti. To ja sno 
po ka zu je i pi smo ko je je Nje goš 31. ja nu a ra 1851. go di ne iz Na pu lja upu tio svom tr šćan skom pri ja te lju 
Di mi tri ju Vla di sa vlje vi ću, sve ga ne ko li ko da na po do la sku u ovaj ju žno i ta li jan ski grad.58    

Na po čet ku pi sma vla di ka, ko ga je, po ri je či ma Isi do re Se ku lić, „pro ga njao ne mir pu to va nja i 
sa zna va nja“,59 iz ri če po hva lu pu to va nju uop šte: „Ja se sit na pu to vah [...] Ko ne pu tu je taj ne ži vi, taj ne 
zna de što je svi jet.“ A ka ko je svi jet, po Nje go šu, „knji ga otvo re na“, pu to va nje je na čin da put nik upo zna 
no ve ze mlje i no ve kul tu re. Ta ko on sa da ot kri va Ita li ju, „ze mlju kla si če sku“ nad ko jom „ [se] bla go-
slo ve no, li je po i bla go dat no ne bo ši ri i smi je“, u ko joj „ [je] jo gu na sta pri ro da u svo joj di vo ti, u svo joj 
pre le sti vječ no okru nje na i ve se la“. Po du že pi smo sa či nje no je iz ne ko li ko cje li na, a dvi je su iz ra zi to 
pu to pi snog ka rak te ra. U nji ma su za bi lje že ni Nje go še vi  uti sci iz Ri ma i iz Na pu lja. 

Šest da na je Nje goš ovo ga pr vo ga pu ta u Ri mu bo ra vio, ili ka ko sam ka že: „ Pra vi je re ći, šest 
da nah sam tr čao po Ri mu“. Obi la zio je zna me ni to sti ko je su mu bi le do stup ne u sva ko do ba da na i po-
ka zi va ne „s vni ma ni jem i s do brom vo ljom“, za hva lju ju ći na lo gu rim sko ga pa pe, s ko jim se ni je su sreo, 
na vod no zbog ne do stat ka vre me na po tro še nog na raz gle da nje gra da. „Ako me pi ta te  što sam vi dio, 
mo lim da me pi ta te što ni je sam vi dio“, is po vi je da se Nje goš Vla di sa vlje vi ću, is ti ču ći ka ko je „ve li ki 
ma te ri jal u gla vi sku pio“  i nji me „is pu nio sve kli je ti mo žda ne“. Evo nje go vo ga opi sa:  

„Tu su spo me ni ci sta re Azi je, Evro pe i Afri ke sva ko stru ki; tu su ve li če stve ne raz va li ne ba njah, dvo ro vah i sa do vah 
im pe ra tor ski jeh; tu su fo ri rim ski; tu su raz va li ne ja zi če ski jeh ka pi štah; tu su ko lo ne, obe li sci, fon ta ni s raz lič-
ni je ma ču de sni je ma fi gu ra ma; tu su sta tue, fi gu re, bo go vi, po lu bo go vi, bo gi nje, vi le, ca re vi, upra vi te lji raz li či ti, 
fi lo zo fi i ju na ci vje šti nom ljud skom iz mra mo ra stvo re ni; tu su mra mor ni i gra nit ni ve li če stve ni va zo vi iz im per [a-
tor skih] ba njah; tu su ur ne i grob ni ce Av gu sto ve i Kon stan ti na  V[e li ko ga] od mra mo ra i is toč no ga ala ba stra; tu su 
tri jum fal na vra ta, cir ki, pi ra mi de i ne i mo vjer ni vo do vo di; tu se vi se hra mo vi hri sti jan stva na ko lo na ma okupljni-
je ma od ra zu re ve li ko ga Ri ma.“

Prav da ju ći se što uop šte opi su je na da le ko po zna ti vječ ni grad, Nje goš ipak is ti če pra vo da „sa 
svo je toč ke stva ri gle da“, iz dva ja ju ći tri zna me ni to sti ko je su na nje ga osta vi le naj sna žni ji uti sak. Jed na 
je Ko lo se um, naj ve ći am fi te a tar an tič ko ga Ri ma, o ko me u svo joj Bi lje žni ci za pi su je ka ko se u vri je me 
pra zni ka „vi đa lo [...] đe pad nu po pet hi lja dah di vljih zvje ro va i ve li ko či slo ma če bo ja cah“ i u ko ji je 
„mo glo sta ti vi še od sto ti ne hi lja dah du šah i sje đe ti, za klo nje ni plat nom od sun ca i vre me na“.60 Dru ga 
zna me ni tost je hram sve to ga Pe tra, naj ve ća hri šćan ska cr kva, o ko joj u Bi lje žni ci da je po dat ke o di men-

56  N. Ba na še vić, V. Lat ko vić, „Be le ška“, u: Pe tar Pe tro vić Nje goš, Ce lo kup na de la, knji ga še sta, iza bra na pi sma,  str. 213-215.
57  Ivo An drić, „Tre nu ci nad Nje go še vom pre pi skom“, u: Pe tar II Pe tro vić Nje goš, iza bra na pi sma, Gra fič ki za vod, Ti to grad 

1967, str. 7-8. 
58  Pe tar Pe tro vić Nje goš, Ce lo kup na de la, knji ga še sta, iza bra na pi sma, str. 202-206.
59  Isi do ra Se ku lić, nav. dje lo, str. 337.
60  njegoševa bilježnica, str. 192.
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zi ja ma i o to me kad je i ko li ko du go gra đe na.61 Na pr vom mje stu ove li ste, Nje goš sta vlja Ra fa e lo vu 
sli ku Pre o bra že nje. U pi smu on sam ka že: „Na vr hu sve ga re če no ga ma te ri ja la sto ji mi Ko lo seo i hram 
svet. Pe tra, a vi še sve ga mi sto ji i sja je kar ti na Ra fa e lo va Pre o bra že ni je: kao pre le sna Da ni ca ve se lim li-
cem osve tlja va grd ne i mrač ne kli su re stra šnim gro mo vi ma iz dro blje ne.“ Ovaj Nje go šev iz bor po tvr dio 
je i Lju bo mir Ne na do vić ko ji u Pi smi ma iz ita li je ka že: „Nig da ne mo že mo pro ći po red Pe tro ve cr kve ili 
po red Ko lo se u ma, a da se ne za u sta vi mo i da ih ne gle da mo; nig da ne mo že mo pro ći po red Va ti ka na, a 
da ne svra ti mo i Pre o bra že nje, tu po sled nju i naj sa vr še ni ju Ra fa e lo vu sli ku, ne vi di mo“ (pi smo XI II).62 
O Nje go še voj fa sci ni ra no sti Ra fa e lo vom sli kom Ne na do vić bi lje ži i slje de će: 

„Vla di ka se naj du že za dr ža vao u ga le ri ji sli ka, i to gle de ći Pre o bra že nje (Tran sfi gu ra ci ju), pre kra snu sli ku od Ra fa e la 
[...] Hri stos je ce lo ku pan u pri rod noj ve li či ni pred sta vljen. U nje go vom li cu, ko je je sa ma do bro ta, iz ra že ne su sve 
vr li ne [...] Vla di ka je seo na sto li cu i tri de set mi nu ta gle dao ne pre sta no u bo žan stve no li ce Hri sto vo. U ce loj mu Ita-
li ji ni šta sla đe ni je bi lo gle da ti od ove sli ke. „Za i sta“, re če pri po la sku, „kad bi ova Hri sto va sli ka mo gla pro go vo ri ti, 
pr ve bi joj ri je či bi le: Ne či ni te dru gi ma ono što sa mi se bi ne že li te. Vje ra bez do brih dje la mr tva je.“ (pi smo XI).63 

„Ve li če stve ni Rim“ po bu dio je kod Nje go ša pro ti vur ječ na osje ća nja, pa se u pi smu Vla di sa vlje-
vi ću pre sli ša va, ne mo ćan da raz lu či da li je pred tom „grob ni com ve li či ja svi jet sko ga“ bio vi še us hi ćen 
ili oža lo šćen. „Raz va li ne ve li ko ga Ri ma“, pod sje ća njem na ne u mit ni pro tok vre me na i pro la znost sve ga 
ljud skog, na nje ga su u pr vom re du ipak osta vi le „stra šno i ža lost no vpe ča tle ni je“. 

Dru gi pu to pi sni dio pi sma opi su je uti sak ko ji je na Nje go ša osta vi la „div na Na pu la“. Po či nje pre-
po zna ju ći bož je pri su stvo u sa vr šen stvu je din stve ne pri ro de ko je mu se uka za lo u po gle du na na pulj ski 
za liv: „Do i sta Bog je sve stvo rio, što sam do sad vi dio ša le ći se, ali ka da je mje sto stvo rio na kom je Na-
pu la sa gra đe na, do i sta je ma lo raz mi slio ka ko će ga stvo ri ti.“ Is ti če da je „mje sto po lo že ni je“ ovo ga gra-
da „oča ra telj no“, a „kvo dli bet [...] na pu li tan ski je din stven pod ne bom“. Evo i nje go vo ga opi sa Na pu lja:

„U nje mu je div no mo re oki će no pa ra plo vi ma i sva ko ru kim la đa ma, u nje mu su div ni uvr šće ni pa la ci i vječ no ze-
le ni i cvje ta ju ći sa do vi, u nje mu su div na ko la s ve li ko ljep nim ure som, u nje mu su ko nji od sva ke oda bra ne vr ste, 
u nje mu se jed na ma ga rad pod tu a le tom po no se, a dru ga pod te ški jem te re tom ste nju; u nje mu su pro sti ko nji, go-
ve da i pa ščad, u nje mu su sta da ko zah na sva ko ju po če ka li cu; u nje mu su pr vo kla sne da me  i ka va lje ri evro pej ski.“

Već pr vih da na bo rav ka u gra du Nje go šu ni je su pro ma kle dvi je kraj no sti na pulj ske, a to su „luks i 
ubo šti na“, sjaj i bi je da, jed no po red dru gog: „To sve ujed no ide, sva ko je svo jim pu tom, jed no dru go me 
ne sme ta“. Da je Na pulj na Nje go ša osta vio za i sta sna žan uti sak po tvr đu je nam i Fra njo Ka ra ra, isto ri čar, 
ar he o log i sa ku pljač dal ma tin skih na rod nih pje sa ma, za bi lje živ ši uti ske iz raz go vo ra ko ji je s već te ško 
bo le snim Nje go šem vo dio ju la 1851. go di ne u Hi cin gu, u bli zi ni Be ča:

„Bio je iz ob li čen. Du ga cr na ko sa i cr na bra da, na gla ša va ju ći obri se vo šta nog iz mr ša vje log li ca, is ti ca li su nje go-
vo blje di lo; oči su mu bi le mut ne i bez sja ja, glas pro mu kao, di sa nje na por no; sje de ći, sam je se bi bio te žak. [...] 
Po po gle du, po na či nu go vo ra, pre po zna va li smo iz nu re nog bo le sni ka; ali kad za po če da pri ča o Na pu lju, gdje je 
pro veo po sljed nju zi mu ra di zdrav stve no ga opo rav ka, i da opi su je nje gov ča rob ni po lo žaj, lje ko vi te i mi ri sne po-
vje tar ce, kra sni ne be ski sa fir, nje gov glas zvu čao je sna žni je, obra zi su mu se ža ri li, du ša, neo b u zda na, či ni lo se da 
se oslo ba đa oko va nje go vo ga bo le sno ga ti je la.“ 64  

Nje goš u pi smu Vla di sa vlje vi ću pi še i da je u Na pu lju „svud pri jat no  su sre tan i do bro vi đen“. 
Ipak, s ču đe njem is ti če da, iako je Cr na Go ra od is to ka naj bli ži su sjed s Ju žnom Ita li jom: „Lju bo pit stvo 

61  Isto, str. 191.
62  Ljubomir Nenadović, Pisma iz italije, Nova škola, Beograd 2006, str. 57.
63  Isto, str. 52. Nje goš je u Bi lje žni ci upra vo o ovom sli ka ru upi sao po gre šan po da tak, (npr. ka ko je “sa mo 14 go di nah ži vio”). 

Mo gu će da je u pi ta nju nje go va slu čaj na gre ška, jer je go di ne ro đe nja i smri ita li jan skog sli ka ra na istom mje stu tač no na veo 
(1483-1520). -Up. nje go še va bi lje žni ca, str. 192.

64  Fran ce sco Car ra ra, „Il Vla di ca del Mon te ne gro, ri trat to da’ su oi col lo qui“, Let tu re di fa mi glia, I/1852, str. 58-61.



NJEGOŠEVI SASTAVI ITALIJANSKE INSPIRACIJE

629

na se be ve li ko obra ćam, kao da sam man da rin ne be sne im pe ri je“. U za vr šnim re do vi ma, po red mol be 
Vla di sa vlje vi ću da po zdra vi „dič ne na še Sr be tri je stin ske“, Nje goš ot kri va da ga ipak mu či „to ska po 
ro di ne“, tj. no stal gi ja, za vr ša va ju ći pi smo u bla gom auto i ro nič nom to nu ko jim kao da se po ma lo po is-
to vje ću je s Dra škom u Mle ci ma: „Pu ne su mi uši mla ka vi la i tu đin stva, pa se bo jim ne ho ti ce da se ne 
pre li jem u tu đem ka lo pu“. Po red na po me ne da mu se zdrav stve no sta nje sva kim da nom po bolj ša va, Nje-
goš sa op šta va tr šćan skom pri ja te lju da je sti ho ve ko je mu uz ovo pi smo ša lje is pje vao upra vo na ku po li 
cr kve sve tog Pe tra u Ri mu, uz na po me nu: „Ako Vam se do pad nu, po ša lji te ih u ko je ho će te no vi ne da 
se pe ča ta ju“.65 Ovaj hram osta vio je na Nje go ša jak uti sak i vla di ka ga je, pre ma za pi su Ne na do vi ća, ne-
ko li ko pu ta po no vo po sje tio i raz gle dao i dva mje se ca ka sni je, pri li kom svog dru gog bo rav ka u Ri mu.66 

U mar tu 1851. Nje goš je iz Na pu lja dva pu ta ob i šao Pom pe ju, rim ski grad za tr pan vul kan skom 
la vom Ve zu va u pr vom vi je ku na še ere. O to me iz le tu svje do či Ne na do vić u svom pu to pi su iz Ita li je, 
na vo de ći da je, po već usta lje nom obi ča ju, u čast cr no gor skog vla di ke i u nje go vom pri su stvu ot ko pa na 
jed na ku ća u ovom gra du i u njoj ot kri ve na jed na od naj ljep ših zid nih sli ka is pod ko je će, za spo men, 
osta ti za pi sa no Nje go še vo ime i na pis Ca sa del prin ci pe del Mon te ne gro (pi smo VII).67 Po Ne na do vi ću, 
cr no gor ski vla di ka vra tio se još jed nom u Pom pe ju, da po no vo raz gle da ovu sli ku I da od na ru či da mu 
ne ki sli kar ura di ko pi ju ko ju je na mje ra vao da po ne se sa so bom (pi smo VI II).68 Ovim po vo dom Nje goš 
je na pi sao i jed nu pje smu, Po la zak Pom pe ja, u ko joj da je upe ča tlji vu vi zi ju erup ci je Ve zu va i pro pa sti 
pet drev nih rim skih gra do va, po zdra vlja ra zu re nu Pom pe ju i osvr će se na čin ot ko pa va nja pom pej ske 
ku će u nje go vom pri su stvu.69 Uz po je di ne sti ho ve pje sme, u neo bič no op šir nim na po me na ma, dao je i 
ne ka do dat na ob ja šnje nja. O sa mom do ga đa ju za pi sao je slje de će:

„Grad Pom pe ji bio je na mo ru, ali ko je je ču do va ra i pe pe la iz Ve zu vi ja iz ri nu lo, na pu ni mo re, te su da nas raz va li-
ne Pom pe je ve oko po sa ha ta od mo ra da le ko. Jed na ka je sud bi na u isti mah po sti gla pet gra do vah: Pom pe je, Her-
ku lan, Sta bi ju, Oplont i Re ti nu [...] Ovo ga je ču da to li ko iza vre lo, ta ko da je na sap nad raz va li na ma Pom pe je vim 
de beo dva, tri i vi še sa žnja, a da le ko je Pom pe ji od kra te ra (ždri je la) Ve zu vi je va oko lo sa hat i po.“70 

O is ko pa va nju pom pej ske ku će za bi lje žio je ove re do ve:

„Nje go vo ve li čan stvo Fer di nand II, kralj od obje Si ci li je, bla go i zvo lio je da se jed ne ku će u Pom pe ju ot kri ti je uči ni 
u mo me pri su stvi ju, i ta ko 20 i ne ko li ko ra bot ni kah ra bo ta li su ne ko li ko da na. 4. mar ta u mo me pri su stvi ju ra bo ta 
se do kon či i ku ća se ot kri je (ku ći šte) oko lo 15 la ka tah du ga, 7-8 la ka tah ši ro ka,  to li ko vi so ka. Nje ne su sti je ne 
li je po kla kom na ma za ne, cr ve om i ze le nom bo jom po kra še ne. Tri je glav ne kar ti ne (in fre sco) ukra ša va ju (bez ma-
nji jeh), a če tvr ta je na če tvr tu stra nu zbri sa na vre me nom ...“71

I na ju gu Ita li je, kao ra ni je u Ve ne ci ji, Nje goš je bio sklon da pred kul tur no-isto rij skim 
spo me ni ci ma da le ke i slav ne pro šlo sti raz mi šlja pr ven stve no o ni štav no sti i pro la zno sti čo vje-
ko voj i sve ga ljud skog. U pi smu Vla di sa vlje vi ću on to ova ko ka že: „Vri je me je sil no, stra šne 
zu be ima, ono je stra vi lo i sve mo gu ćem ne bu a ka mo li ku kav noj ze mlji, đe se sve la ko kr ši, đe 
sve na sla bo me te me lju sto ji“. U pje smi o Pom pe ji, pje va ju ći o „ljud skom stra da ni ju“, o zlim 
65  Ri ječ je o pje smi Ra di čo vjek sve što ra dit mo že, ob ja vlje noj u Srp skim no vi na ma (1851, br. 23, str. 90) u Be o gra du još za 

Nje go še va ži vo ta, pod na slo vom Rim 1. jan 1851. upi sa to na ku po li sv. Pe tra. -  Ce lo kup na de la Pe tra Pe tro vi ća nje go ša, 
knji ga pr va , Pe sme, str. 222-223; ob ja šnje nja, str. 394.                                 

66  Lju bo mir Ne na do vić, Pi sma iz ita li je, str. 51.
67  Isto, str. 40.
68  Isto, str. 41.
69 Ce lo kup na de la, knji ga pr va, Pe sme, str. 225-229; ob ja šnje nja, str. 395-402.  - Pr vih 65 sti ho va pje sme ob ja vlje no je apri la 

iste go di ne u ze mun skoj Voj vo đan ci (1851, br. 84) ko ju je ta da ure đi vao Mi lo rad Me da ko vić, dok je pje sma u cje li ni ob ja-
vlje na ka sni je u no vo sad skoj Da ni ci (1860, br. 15, str. 305-308). – O to me  up. A/ndra/ G/avri lo vić/, „Vla di či na pe sma o 
Pom pe ji“, Ko lo, 1901, knj. II, sv. 8, str. 449-452.  

70  Celokupna dela, knjiga prva, Pesme, - objašnjenja, str. 399.
71  Isto, str. 402.
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sti hi ja ma i ad skim si la ma, Nje goš po tvr đu je ovu tra gič nu vi zi ju, ma da na sa mom kra ju ove 
po sljed nje pje sme na pi sa ne na ita li jan skom tlu „za spo men“ ipak osta vlja jed nu „zra ku sun ca“ 
ko ja je, upra vo pred njim, či ji se ži vot pre ra no ga sio, po sli je osam na est vje ko va ta me, oba sja la 
ra zo re ni pom pej ski dom.
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SCRITTI DI NJEGOŠ DI ISPIRAZIONE ITALIANA

Riassunto

Il presente contributo tratta uno dei molteplici aspetti del complesso rapporto che il poeta e principe-metropolita 
montenegrino Pietro II Petrovic Njegoš aveva con la cultura italiana, e che ritroviamo nei suoi scritti in versi e 
in prosa di ispirazione italiana. Si tratta di frammenti ed episodi delle sue opere maggiori, di vari canti e lettere, 
nonché di annotazioni appuntate sul suo taccuino, per il tema e la località in cui sono stati scritti, legati all’Italia 
di oggi o all’allora Repubblica di Venezia. Ci sono, inoltre, anche alcuni esempi che, per entrambi i criteri, sono 
entrati a far parte della nostra scelta. Il contributo considera l’ampio contesto culturologico nel quale sono nati i 
suddetti scritti.
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VLaDisLaVa gorDić PetkoVić

THE PARODY OF HISTORIOGRAPHIC METAFICTION 
IN SERBIAN WOMEN’S WRITING

According to Linda Hutcheon, in A Poetics of Postmodernism, works of historiographic metafiction are “those 
well-known and popular novels which are both intensely self-reflexive and yet, paradoxically, also lay claim to 
historical events and personages”. Those novels re-write history, using various narrative strategies in order to 
present the characters of women within their historical settings. The paper focuses on fictional representations of 
history in novels written in Serbia during the 1990s, the decade that, according to another pivotal literary critic 
Elaine Showalter, is a watershed of women’s struggle to be accepted in the literary canon.  

Keywords : gender, women’s writing, postmodernism

Accoring to Hutcheon, historiographic metafiction rejects projecting present beliefs onto the past, 
undermining the authority and objectivity of historical sources and explanations. Both fiction and his-
toriography draw their force from verisimilitude rather than objective truth, relying on self-reflexivity 
and intertextuality. Hutcheon insists on the self-conscious dimension of history, which is often reflected 
in fictional forms. 

Often, historiographic metafiction refers to the loss of the feminine voice in history and there-
fore looks for the way to empower the characters of women. Mirjana Novaković’s Fear and Servant, a 
unique case of the interplay of history and fiction in recent Serbian literature, provides a rich referential 
frame that encompasses ancient and modern history, political allusions and witty parodies of authors 
and styles across languages and cultures, ranging from Serbian epic poetry or American poet Emily 
Dickinson to Thomas Pynchon, Bob Dylan or the Rolling Stones, and many others.  Fear and Servant is 
a  happy union of transparent style and  complex encyclopedic narrative with a motley crew of intrigu-
ing, but heavily parodied characters and motives combining comic, satiric and apocalyptic. The same as 
one Hundred years of Solitude, for instance, this novel is a unique case of metafictional self-reflexivity, 
what Foucault would call “a node within a network”: a huge system of references to other texts and other 
books. Fear and Servant is easy to read and to follow, yet difficult to decode, since it presents a row of 
historical personnage, fictitious characters,  archetypal forces and even  politicians of today.  

Set in XVIII century in Belgrade under Austrian administration, the narrative focuses on the 
1725 arrival of the commission from Vienna to investigate an article in “Wiennerisches Diarium” about 
vampires in Serbia. Allegedly, after the death of the peasant Petar Blagojević in the Serbian village 
Kiseljevo, several men claimed in their dying moments that late Petar was coming during the night to 
drink their blood and torment them.  After the commission and the local priest had exhumed Petar’s 
body, stabbed it with a hawthorn stake and burned it, the report about the “arch vampire” was sent to 
Belgrade and Vienna, becoming the main theme in Vienna’s public circles.

Mirjana Novaković uses this bizarre episode as motivation to weave a rich postmodern narra-
tive texture which connects the eighteen century Serbia with numerous resonances and reminiscences 
of  the literature, history and pop culture which belong to the twentieth century. This fascinating  ac-
count of the hunt for vampires  is presented as  his(-)story and her(-)story. The “he” who tells his 
story is the Dark Prince, literally the Devil in disguise: the principal male hero is the false count Otto 
von Hausburg, whereas “herstory” comes from Maria Augusta, Princess of Thurn  und Taxis, wife to 
regent of Serbia who spent seven years in Belgrade. Joined like Mulder and Scully of the 18th century 
and in much the same way drawn to each other, the princess and the devil set off on a vampire hunt in 
order not only to investigate the case, but also to redefine their priorities in life. The lesson they will 
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learn has a lot to do with their respective life stories, but  includes nonetheless the issues of politics, 
alliance, treason and plot. 

While the seemingly carefree life of listless and melancholic Maria Augusta revolves around her 
loveless marriage, Von Hausburg lives in a hell of  self-depreciation and resentment: they are both bit-
ter and ironic people who still persist on  looking for love in the strangest places. In their misery, they 
team up with some very strange bedfellows. For instance, the false count is accompanied by his servant 
Novak, a Serb who decides to work for the devil in order to atone for the sins of his past.  Being a  mel-
ancholic that used to put too much faith in literature, Novak is a weak and flawed small-town Hamlet 
whose moral standards are set too high to be viable,  so that serving the force he detests from the bottom 
of his heart turns into the most appropriate way of manic self-punishment and gradual self-annihilation. 
Both Von Hausburg and Novak  had lost their capacity to love and  as a result they both indulged in 
harsh self-criticism which yet does not result in melancholic features such as cessation of interest in the 
outside world or inibition of all activity.  The evil master is both charming and childish, ruthless and 
cunning, strangely attracted to the Princess but still cold and calculated,  robust and proud, yet sharing 
with his servant a curious melancholic temper tinged with self-loathing and self-reviling. 

Apart from several outstanding characters, the novel is packed with many vivid, lifelike side-
kicks, such as  the famous Serbian vampire character Sava Savanović. The avid reader will also notice 
sneering allusions to former president of Serbia Slobodan Milošević, who is mentioned as “a handy lad 
from Požarevac” (Novaković 2009: 79). In using puns, cross references and layered meanings the au-
thor follows narrative practices of  postmodern literature, revealing her interest in building ambivalent 
images of an uncertain world, shaken with plots and struggle for power. The 18th century Serbia is de-
structured and de-centered community, wallowing in disorder and meaninglessness, its history reduced 
to chaos and anarchy. Novaković handles complex philosophical, psychological  and scientific concepts 
with  a wide grasp of data and a remarkable concern for plot, which makes her work a genuine metafic-
tional playground of language and history.

Divided into two parallel plots, Fear and Servant offers elaborate arrangements, entanglements 
and coincidences. The two principal characters construct their own plots to which they fall prey, since it 
turns out that they are both  victims of powerful mega systems in religion and politics. In the 18th cen-
tury Belgrade, at the end of the brief Austro-Hungarian rule whose good outcomes will shortly be erased 
by Turks reclaiming Serbia without much effort, owing to the betrayal, Otto von Hausburg and Princess 
Maria Augusta Thurn und Taxis spin their respective stories and resolve their respective conflicts.  The 
Devil is worried that the Judgement Day might have come if the dead have  risen for real, whereas Alex-
ander von Wirttemberg, Regent of Serbia, uses the investigation to cover up his treason, unaware that his 
wife pines away after his love, and that her ambitions are far from politics or plotting – or so it seems to 
the reader ready to take her words at face value.  Both the devil and the princess win our sympathies, for 
different reasons.  Von Hausburg is handsome, polite, educated, very cynical and self-centered, although 
an unthinkable coward and stooping to all of the mortal sins he advocates – pride most of all. Displaying 
a multitude of  human traits and some of demonic characteristics, the Devil is at the same time a parody 
of manhood and masculinity types.

History and conspiracy always intersect in novels and stories by Mirjana Novaković, but in  Fear 
and Servant two alternating narratives  clash with history and ideology by opposing each other.  It seems 
quite implausible that a princess would join hands with the Lucifer himself on a vampire hunt, but the 
political plotting of which she is not unaware offers a reason good enough for sending her off on a 
dangerous trip.  The conspiracy is a powerful weapon of all the participants of the vampire hunt, being 
an effective exit strategy for all sorts of problems and a cunning disguise of betrayal and cheat.  For in-
stance, the flow of refugees coming from Niš by the end of the novel are officially proclaimed vampires 
so that they could be denied help and assistance. Many inexplicable coincidences turn out to be carefully 
elaborated by a superior narrator.

While Von Hausburg tells his story in the present time, shifting focus to the remote or recent past, 
rendering the crucifixion of Jesus Christ as well as his encounter with the Jesuits in Vienna one month 
prior to the time of the narrative, the Princess questions her memory and reconstructs the events more 
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that fifty years later. Whether she is at confession or cross-examination we cannot tell: but her narrative 
conflicts with the Devil’s, swerves aside and alters the causes and effects, offering us a mostly intimate 
account of a  desolate life without love and understanding. For all that we know, she could be questioned 
by the Inquisition, but it remains unclear whether she falls into her own political trap, or simply relates 
the facts previosly unknown. 

Both the Princess and the Devil use the first person narrative,  supplying their testimonies with 
details, allegations and explanations that should make them both reliable narrators in their own right.  
The reader is at loss, but still able to see a secret connection between the two they are both so willing to 
hide: the bishop Thurn and Valsassina is coming to Belgrade to save the Devil and settle the case, and 
he is the one who will in fifty years’ time become the confessor and the examiner of Maria Augusta. The 
bishop is also the one who prophesies the Doomsday on August 11th 1999 – the day when the entire 
Serbia seriously panicked over the solar eclipse, which was, on the other hand, the most-viewed total 
solar eclipse in human history.  Thus the bishop becomes the true master of life and death, the sinister 
figure representing History as both an neverending cycle and the indifferent judge.

The same as an astronomical phenomenon of 1999 was used to manipulate people worn out with 
the NATO air campaign and a decade of poverty and political instability, the fictitious vampires serve 
as a false alarm and a perfect excuse to a world brewing with conspiracies and schemes in which any 
supernatural element, no matter how scary it might be, functions as a simple catalyst of the action: it 
spurs the plot, intensifying  and enriching it but the devil and the vampires (if there are any at all) re-
main unchanged.  The most mysterious figure is the bishop, who might well be –  apart from acting as 
the confessor, judge and the supreme plotter –  the hidden author of the book, the Goddess of both the 
story and the history.  The postmodern novel with its intricate web of references is not supposed to end 
in the total disclosure: it rather demonstrates that fantastical and supernatural are mere ironic disguise 
of  politics. For the cistern might be a hideaway as well as a secret storage of gold with which the Turks 
bribed the Regent to surrender.

Irony and parody are carefully elaborated in the characterization of  Otto von Hausburg, since he 
is an inverted paralel to the famous demonic figures ranging from Milton’s Satan  to Bronte’s Heathcliff. 
Being proud and easy to scare, he is at the same time prone to succumb to charms of fallen women 
such as Mary Magdalene  and quick to sneer at love and devotion demonstrated by common people. 
Whenever he is afraid, he smells of brimstone, he recites the lyrics of “Sympathy for the Devil” by The 
Rollingstones, drinks beer and smokes hashish. The only name he uses for the Jesus Christ is Fishmouth, 
refering to his lack of teeth, and constantly mocks Christian doctrine, turning it into clever and vile ma-
nipulation.  His usage of language is as cynical as his practicing religion: he hates travelling  at the very 
crack of dawn, he hates dawn  and “whatever crack it  crawls out of” (Novaković 2009: 13). “But Baron 
Schmidlin was talking nineteen to the dozen, as they say. Why  nineteen, I’ve always wondered; why not 
eighteen, or twenty, ore even my old favourite, thirteen.” (Novaković 2009: 25). The Devil might well 
wonder about the origin of idioms but he is the one who, powerful in his solitude, produces meaning and 
advocates the discord between the opposed and irreconcilable parties. Although he lies, invents stories 
and cheats, the Devil is an alegorical principle of critical reinvention of the truth contained in history. 
Refusing to accept God as the ultimate ruler and possessor of truth, the Prince of Darkness  advocates 
suspicion and resistance. His ironic examination of myth, history, epic literature and moral code signals 
a refusal to be a blinded follower of the divine principle, but it marks also the rebelion against rules and 
hierarchy. Wrestling with history, he still cannot change its course, and thus is finally overpowered by 
God.

The battlefield of God and his mighty opposite is not only history, but art  as well. According 
to the Devil, art is not “evil per se”, but it is a “falsehood” (Novaković 2009: 92).  “It was I who had 
invented it”, boasts Von Hausburg to the Regent at the costume ball (disguised, appropriately, as the 
Devil), claiming that the God struck back with History, which is:

Yet another story, but one that pretends to be true.  That’s when all the books appeared, such as 
the Bible. My adversary couldn’t help but be on the side of truth – but as a man who knows his war-
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craft, you can tell me yourself:  what drives people to evil, History which is true, or Art which is false? 
(Novaković 2009: 92)

The Devil is aware that his image was created to inspire fear and subdue the frightened. Still, he 
needs to point out that his public persona is constructed  in order to cherish the idea of “mighty oppo-
sites”: 

I never promised anything out of the ordinary. Those are the kind of promises one makes to sim-
pletons and the mad. All I offered was to save his life, there on the Mount of Olives. All I wanted was to 
persuade him to flee the millstone.  I never promised loaves of bread  for stones, or flights through the 
air, or power and might. Never. They made all that up afterwards, to make me seem greater and more 
terrifying. I had to be made into something unspeakably dangerous, so he could be unspeakably good. 
(Novaković 2009: 123)

The function of the narrators is to display the ultimate unresolvedness of any private history or 
story: the facts of reality vanish into thin air, and what remains is the story twisting these facts. The in-
completeness of both testimonies implies that both reality and fantasy depend upon the undecided status 
of the reality check: we might question vampires, angels and the Morning star singing in the sky the 
same way we question which motives make the characters swerve away from the truth.  

So you think it makes me happy to finish a story? Ha! I feel just like  Old What’s-His-Name on the 
first Sunday. For I created this world. Even John Damascene says so, and he’s a saint. This whole world 
is mine. My lie. Apart from me it doesn’t exist. I am the good storyteller who made it up and said what 
it looked like – this horse, the reins, the hand that holds them. And the ramparts behind  the city ahead. 
And the princess and her prince, and even a frog if need be...” (Novaković 2009: 244)  

Sticking to her story, the Princess says: “ I’ve told you everything just as it was” (Novaković 
2009: 267); her very last sentence, which is also the closing sentence in the book, is a mild but resolute 
request: “Now let’s hear what you have to say”. The mysterious you is  probably the hidden author of the 
book, the bishop who will begin the story about their respective stories and tell us the complete truth, 
which is hidden somewhere in between two alternative and alternating narratives. 

While this novel is autoreferential in the manner of the postmodernist fiction, it is still closely 
related to the contemporary world and reality with its vivid and sharp satire and parody directed at the 
modern ways in general, but also at some Serbian cultural models. Von Hausburg sneers at love, belief 
and trust, and yet he is hopelessly in love with both Mary Magdalene and Maria Augusta. The subplot of 
the novel is the persistent and obsessive but still hopeless quest for love and happiness. Both the Devil 
and the Princess are aware that there would be no religion and no love if people were happy, and yet they 
pine for happiness: the Devil with the persistent mockery of humans on the one hand, and Maria Augusta 
is deeply sentimental on the other.

“Love is the mother of all ills”, tells the Princess  to a lady at the ball where Hausburg meets her. 
“I did not fall in love because I was looking for boundless strength or flawless beauty or bottomless 
wisdom. On the contrary, it was when I realized the imperfections that I began to love – the weakness 
running  through the strength, a hint of ugliness, the foolishness of an idea or opinion...” (Novaković 
2009: 25). The melancholy observed in the Devil and his servant Novak shows also in the paradoxical 
position of  a wife who harbours unrequieted love for her lawful husband. There are many hints that the 
princess’s wailing disguises her active role in the treason and that her seemingly estranged husband is 
in fact her accomplice.

Telling an adventurous gothic story of a search  for vampires in 18th century Serbia, the novel of 
Mirjana Novaković exposes political manipulation and struggle for power.  Fear and Servant offers an 
intricate narrative  which is almost impossible to find in contemporary Serbian literature:  mixing horror 
with politics and mystery with history, this novel becomes a truly postmodern encounter with politics 
and religion. The reader is offered the devil’s version of the New Testament, and a parody of dogma, as 
well as a comic apocalypse and an apocryphal recount of  the history of Belgrade.

And yet, there is a novel which stands up to Fear and Servant with its careful incisions into the 
story and the history of Belgrade and Serbia. Mirjana Đurđević’s novel Kaya, Belgrade and the Good 
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American is a family saga about Belgrade from the 1920’s to the 1950’s, in which the author reconstructs 
the history of Kalmyks, western Mongolic people whose temple in Belgrade was the only Buddhist 
place of worship in Europe between 1929 and 1944. Đurđević focuses on a brief historical episode of 
Kalmyks’ arrival to Yugoslavia after the Russian Revolution and their resettling in Belgrade. Her main 
narrative interest is Kaya, a young Kalmyk girl, gifted, cunning and perky, both an outsider and over-
achiever who basks in all the pleasures that upper middle class life in Belgrade can offer. Kaya’s life 
story starts as a conventional plot about a foundling and turns into a portrait of a cunning and calculat-
ing opportunist: her traits seem to be borrowed both from the Devil and the Princess, for she is both an 
innocent slave to love and a sinister and proud overreacher. Half Russian half Kalmyk, she arrived in a 
boat to Zelenika with a contingent of Russians, beleaguered by fever, starvation and lice, with  an elderly 
woman who had simply taken charge of  her after her mother’s lifeless body was thrown over the railing 
somewhere around the Strait of Otranto.  Kaya was adopted by Dr Hara-Davan, who took proper care of 
her, and that is how her eventful life starts. Mirjana Đurđević casts a humorous sketch of her former self 
as Kaya’s benefactor and nemesis, inventing her namesake Mica Đurđević, who lived before her time, 
in the first half of twentieth century, as a writer and  a fencing master who  trained young girls. Mrs. 
Đurđević is also a former student of architecture who commits to the cause of the proper urban planning 
of Belgrade. Most of her stratagems or ideas turn awry, but she never gives up on two things: the project 
of educating Kaya, and selfless commitment to the Kalmykian community. 

The well-known Belgrade writer and even better-known fencing teacher is introduced to the 
reader in an awkward way: seated on a branch of a cherry tree, she is impatiently waiting for her cat to 
come down.  This was an appropriately unconventional portrait of a testy, confident and bold woman 
who enjoys controlling lives of her small circle of friends and never lets anyone question her good but 
somewhat intractable intentions.  Mica is a parodic figure of History that keeps losing control over the 
events and destinies it designs, forced more than once to sit and wait. 

Mrs. Đurđević’s American friend John Dyneley Prince, the one-time professor from Columbia, 
was based on a true character, but the author adds juicy details, such as his former doctoral student, 
Pearl Buck, who is constructed as an inverted paralel to Mrs. Đurđević. Buck is described as a “daunt-
less woman, inclined to living dangerously, highly intelligent, educated and a talented writer who wrote 
excellent stories (...), but did not have the courage to publish them” (Đurđević 2010: 27). The author 
decides to turn her heroine into a comic version of the American Nobel Prize winner:  “Mrs. Đurđević, 
who felt exactly the same about herself, except that her inclination to living dangerously did not extend 
all the way to China, the Balkans were more than enough for her, and who had no qualms about publish-
ing her perhaps not so excellent stories – had a theory: Mrs. Buck was hiding a terrible secret in China 
and avoiding publicity” (Đurđević 2010: 27).

The interplay of history and fiction in the novels by Đurđević and Novaković positions their char-
acters in a continuum that defies logic and common sense, and yet is not entirely fantastic. The analysis 
of  fictional works  covering different historical ages points out that female characters have something 
in common. Whether it is a certain kind of inarticulatedness, a persistent air of disillusionment and dis-
enchantment or a tendency to suffer from emotional numbness, it is not easy to determine. Affected by 
history, they are nevertheless strong enough to stand up to it and turn it into a metafictional mockery. 
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PARODIJA ISTORIOGRAFSKE FIKCIJE U SRPSKOJ ŽENSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Rezime

Post mo der na te o ri ja do vo di u sum nju  isto ri ju naj vi še zbog to ga što ona po se du je flu id nu i ne fik si ra nu pri ro du 
ka kvu ima i fik tiv ni tekst: ne u mit no se me nja jer je sve de na na jed no od tu ma če nja, na jed nu od ver zi ja, na struk-
tu ru ko ja se pri la go đa va in te re si ma i iden ti te tu sve do ka i pri po ve da ča. ža nr isto ri o graf ske me ta fik ci je,  po Lin di 
Ha čion, de mon stri ra sa mo svest o “isto ri ji i fik ci ji kao o ljud skim kon struk ci ja ma”; po Ha či o no voj, ne ma objek-
tiv nog isto rij skog zna nja jer je u isto rij sko sve do čan stvo uvek upi san iden ti tet sve do ka – ka ko ra sni i kla sni, ta ko 
i na ci o nal ni i kul tur ni.  
Rad is tra žu je ka ko se kul tur ni obra sci, sli ke na ci o nal nog i ka rak te ri za ci ja ur ba nog mi ljea su če lja va ju u sa vre me noj 
srp skoj pro zi, i u ko joj me ri fik tiv ne žen ske auto bi o gra fi je pred sta vlja ju mo guć nost či ta nja isto ri je i pa ro di ra nja 
isto ri o graf ske me ta fik ci je. 
Post mo der ni stič ka knji žev nost  re vi zi ju za ple ta sma tra svo jim ste če nim pra vom. Autor ke i auto ri do bro po zna te 
za ple te pre ra đu ju, pri la go đa va ju, de kon stru i šu i pa ro di ra ju,  tra ga ju ći za sli kom sve ta ko ju, po nji ma, knji žev ni 
tekst mno go bo lje po sre du je ne go što to či ni isto rij ska fak to gra fi ja. Tra ga ju ći za taj na ma knji žev nog ka no na, ra-
sve tlja va ju ći skri ve nu mo ti va ci ju knji žev ne isto ri je, raz ot kri va ju ći pro ce se či ji je re zul tat pod ri va nje kul tur nih, 
dru štve nih i po li tič kih pri o ri te ta, že ne auto ri raz vla šću ju do mi nant ni dis kurs u po tra zi za oso be nim je zi kom, ko ji 
se za sni va na di sen zu su, afir ma ci ji mar gi nal nog i osve tlja va nju ne vi dlji vog. 
     
        Vladislava Gordić Petković
             Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija 
            vladysg@yahoo.com
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REWRITING MALE NARRATIVES: VALERIE MARTIN’S ‘SEA 
LOVERS’ AND EMMA TENNANT’S ‘PHILOMELA’

 As one of the key aspects of contemporary literature, rewriting adds to its prevailing hybridity and enables the 
world’s ’others’ to articulate their points of view, undermining canonical narratives and the concepts of centrality 
and authority. World literature abounds in spin-offs of imperialist, patriarchal or heterosexual texts which offer 
alternative perspectives crucial in the process of intellectual liberation and the redefinition of ’other’ identities. 
While postcolonial literature rewrites history, literature, biblical parables and myths to subvert the power relations 
of (neo)colonialism and imperialism, women’s writing questions patriarchy by giving voice to the muted female 
’other’. Examining Martin’s ’Sea Lovers’, which can be interpreted as a grim response to The Little Mermaid, 
with the main protagonist as far removed as possible from Andersen’s selfless heroine, and Tennant’s ’Philomela’, 
which presents the myth from Procne’s point of view, the paper aims at analysing the stories as subversive of the 
presuppositions of male supremacy.

Keywords: rewriting, subversion, other, mermaid, Philomela, Procne

1.  ON REWRITING

For several decades rewriting has been one of the key aspects of contemporary literature –  pre-
dominantly hybrid due not only to intertextuality and pastiche but, more importantly, to mixtures of 
genres, forms, conventions and traditions from around the world, as well as experimentation exempli-
fied by W. G. Sebald’s Austerliz or M. V. Llosa’s in Praise of the Stepmother, where narratives are 
juxtaposed with photographs and paintings – most frequently voicing the perspectives of racial, ethnic, 
class, gender, or sexual ’others’ who thereby assert the right to speak for and describe themselves. A 
wide array of spin-offs – George Lamming’s Water with Berries, Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea and 
Ellen Galford’s Moll Cutpurse are but a few examples – offers alternative perspectives of the (formerly) 
marginal(ised) heterogeneous categories like women, the colonised, gays, etc., crucial in the process of 
intellectual liberation and the redefinition of ’other’ identities. The retrieval of lost histories walks hand 
in hand with revisions of canonical narratives subversive of official or original versions and the underly-
ing notions of centrality and authority, pointing to the act of writing as one of inevitable selection. As 
it contests colonial, patriarchal, heterosexual or any other stereotypes produced by supremacist ideolo-
gies, rewriting is mostly understood as seditious and sometimes criticised for potentially reinforcing the 
very power structures it seeks to undermine. Although it may seem paradoxical, rewriting can at times 
be interpreted as an act of celebration as well – while it playfully dissolves Shakespeare’s most famous 
tragedy, Salman Rushdie’s cock-and-bull tale ’Yorick’ is a revelry of the author’s multicultural heritage 
which he embraces in both his fiction and non-fiction. It seems that for the most part, however, revisions 
are there to question, reinterpret and undermine imposed hierarchies.

It is no news that both postcolonial and feminist theory and literature recognise this need for revi-
sion since ’feminist and post-colonial discourse both seek to reinstate the marginalised in the face of the 
dominant’ (Ashcroft et al. 2003: 249) by first inverting the structures of domination and substituting pre-
viously unrecognised traditions for dominant ones, and later rejecting ’such simple inversions in favour 
of a more general questioning of forms and modes, and the unmasking of the spuriously author/itative 
on which such canonical constructions are founded’ (Ashcroft et al. 2003: 249). In a similar vein, Elaine 
Showalter expands this idea: ’Along with gay and post-Colonial critics, we (black and feminist critics) 
share many critical metaphors, theories, and dilemmas, such as the notion of a double-voiced discourse, 
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the imagery of the veil, the mask, or the closet; and the problem of autonomy versus mimicry and civil 
disobedience’ (Warhol and Price Herndl 1991: 170). Pointing to the benefits of dialogue, postcolonial 
and feminist criticism (and literature), a dangerously democratic coalition in the opinion of Sara Suleri 
’in which each term serves to reify the potential pietism of the other’ (Ashcroft et al. 2003: 274), seek 
to examine and rewrite histories of oppression which women ’[...] relegated to the position of ’Other’, 
’colonised’ by various forms of patriarchal domination’ (Ashcroft et al. 2003: 249) share with colonised 
peoples, without the slightest intention to homogenise the context-dependent experiences of women and 
the colonised.  

While postcolonial literature rewrites history, literature, biblical parables and myths to subvert the 
power relations of (neo)colonialism and imperialism, women’s writing – feminist narratives in particu-
lar – questions patriarchy by giving voice to the muted female ’other’ and ’demystifying’, in the words 
of Ketu H. Katrak, ’female roles, such as the nurturing mother and the romanticizing of peasant life, as 
well as sexuality and violence’ (Ashcroft et al. 2003: 258). In it, daughters, wives, maids, mad women in 
the attick are empowered as subjects and agents of narratives which are now their own. Valerie Martin 
and Emma Tennant are among the many authors whose Gothic-flavoured revisionist works are instilled 
with feminist critique. Martin’s ’Sea Lovers’ and Tennant’s ’Philomela’ sabotage presuppositions of 
male supremacy as they rework two products of male discourse, reflective of the so-called ‘masculinist 
bias’. 

As they challenge stereotypical representations of women and alter traditional male-female re-
lationships, the two writers evade simple categorisations, which is perhaps why it is best not to apply 
any single theory in the analysis of their stories. Women’s fiction, where women are taken as a racially, 
ethnically or culturally heterogeneous group, can adopt a variety of stances, and it seems that neither 
Martin nor Tennant has a specific feminist agenda in mind save that to dismantle, as Showalter phrases 
it, ’stereotyped images of women in literature as angels or monsters’ (Warhol and Price Herndl 1991: 
179). Showalter’s attempt to establish a specifically female framework for the analysis of women’s lit-
erature has been criticised for disregarding emblems of identity like race or class – due to its initial focus 
on nineteenth-century English women’s texts – and, being limited to texts written by women, has raised 
suspicions and ’become vulnerable to charges of a biologically based essentialism’ where ’the physical 
fact of femaleness’ is taken ’as a determinant of how people write’ (Warhol and Price Herndl 1991: 265) 
– unless, of course, the essentialism in question is Gayatri Spivak’s strategic essentialism. Showalter 
readily responds to such charges by explaining that ’the women’s tradition she charts is ’the product of 
a delicate network of influences operating in time,’ and that it ’comes from the still evolving relation-
ships between women writers and their society’’ (Warhol and Price Herndl 1991: 265). Acknowledging 
that the essentialism of the universal female subject and the female imagination is open, among others, 
to charges of racism, she additionally emphasises the need for a dialogue which would do away with 
rigid binary oppositions of feminist thought and enable a constant re-examination of ideas (Warhol and 
Price Herndl 1991: 170, 180). However, the question remains open as to whether gynocriticism would 
be a useful tool in the analysis of ‘Sea Lovers’ and ‘Philomela’ due to its avoidance of male models and 
theories in a search for new ones based on female experience. Namely, since they are adaptations of or 
responses to male models, the stories cannot be studied solely ‘in a context of their own, not in relation 
to the ‘Great Tradition’’ (Warhol and Price Herndl 1991: 265), as gynocriticism proposes. On the other 
hand, while outlining the female literary tradition, Showalter provides a helpful division which brings 
women’s literature close to other literary subcultures. Women’s writing goes through three overlapping 
stages: that of imitation of the dominant tradition (Feminine literature), of protest against its standards 
and values (Feminist literature), and finally of self-discovery (Female literature) (Warhol and Price 
Herndl 1991: 274). Chronologically speaking, Martin’s and Tennant’s stories belong to female litera-
ture – from 1920 – but thematically, they are in between the feminist and female stages as opposition 
paves the way for self-discovery and rescripts of conventional patriarchal norms in both ‘Sea Lovers’ 
and ‘Philomela’.  

Articulating women’s dissatisfactions, thereby challenging standards of patriarchal society is 
among the distinguishing traits of the revisionary and subversive Female Gothic. Tennant’s and particu-
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larly Martin’s story could undoubtedly be read within this category whose status as a separate genre is 
still open to debate while a myriad alternative, more specific terms account for the need to evade essen-
tialising and unifying umbrella terms, testifying at the same time to a lack of simple correlation between 
plot and the author’s gender (Smith and Wallace 2004: 1-2). In the opinion of Andrew Smith and Diana 
Wallace, the Gothic as an instrument in breaking up taboos and rewriting patriarchal society and its nar-
ratives remains central in postmodern and postcolonial women’s writing, and is often associated with 
psychoanalytic readings of texts as ‘parables of family relations within patriarchy’ (Smith and Wallace 
2004: 3). One cannot but notice that ‘Philomela’ and especially ‘Sea Lovers’ lend themselves easily to 
psychoanalytic interpretation, but I intend to use it only in the most general terms to avoid confining the 
narratives within frameworks which might prove too narrow.

2.  ’SEA LOVERS’

Martin’s ‘Sea Lovers’ can be read as a grim parody of The Little Mermaid, with the main protago-
nist as far removed as possible from the heroine who sacrifices everything – including, significantly, her 
voice – for a man. Being ‘vulnerable to psychoanalytic harassment’ (McClure Smith 1993: 179), the 
story may be seen as a response to the male ‘phallic prejudice’ (from the Freudian standpoint), but it is 
also a form of protest against the image of ideal(ised) femininity embodied in Andersen’s mermaid. At 
the same time, the author revises the genre of Gothic fantasy as a world of alternate possibilities which 
enables a reworking of the social construction of gendered identity (McClure Smith 1993: 171), with 
darkness, gloom, the uncanny, ‘dreamlike strangeness’ (McClure Smith 1993: 172), death and the super-
natural featuring prominently in the story’s elements. ‘Sea Lovers’ is representative of the contemporary 
Female Gothic in that it explores ‘the position of women in relation to the changing shapes of patriarchal 
domination’ and offers, in Deleuze’s words, ‘perverse mirroring’ to nature and mankind (McClure Smith 
1996: 394).

Perverse mirroring is precisely what the original image of the mermaid provides: she is ‘alluring 
and fatal’ (Westfahl 2005: 515), the object of desire and fear, or the uncanny ‘other’. The mermaid ap-
pears in folklore and mythology across the globe, the earliest accounts originating in Assyria c. 1000 
BC, and is mostly portrayed as malevolent to humans, distracting them from their tasks, drowning them, 
or taking them to her underwater realm. Singing is where her power of enchantment lies and it is there-
fore one of her primary features. She lives in water, the female element related to the jin/female half 
of the cosmos (Biderman 2004: 435) and symbol of the unconscious which the mermaid, like all other 
water beings, embodies. Because of her fatal song the mermaid is frequently compared and confused 
with sirens, bird-women from Greek mythology who lure sailors with music or song to rocky islands, 
causing shipwrecks. Dictionaries of symbols and books on Greek mythology invariably state that their 
origins, number and names are uncertain – the number, for instance, varies from two to four – agreeing 
on the sirens’ dangerous allure. These birdlike beings inhabit a holy island of the dead whose bones are 
scattered around, singing dirges for the dead heroes in whose bodies they previously take erotic inter-
est (Grevs 1969: 494-495, 589). The threat of sirens is most famously recounted in The odyssey when 
Odysseus is warned of them by Circe who advises him to pour wax in his sailors’ ears to prevent them 
from falling prey to the sirens’ song. Odysseus’s curiosity to hear the irresistible music is satisfied when 
he is tied to the mast while his ship is sailing by their island without stopping which finally drives the 
sirens to commit suicide (Grevs 1969: 583-584). In many languages, including Serbian, the word ‘siren’ 
is used to denote both sirens and mermaids, and in later folklore or in the postclassical period, as Robert 
Graves points out (Grevs 1969: 495), sirens are referred to as aquatic mermaid-like beings. It is some-
times reported that they are bird-women in eastern Mediterranean and fish-women in northern Europe 
(Stivens 2005: 339). Their song is the forerunner of death – according to some accounts, sirens will 
kill and sometimes eat humans – and medieval art uses them as the symbol for dangerous temptations 
embodied by women.
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Andersen’s fairy tale modifies the commonest representations of mermaids as dangerous tempt-
resses, seductresses (which often equally applies to water fairies and nymphs – apsaras in Indian my-
thology is a case in point), or even ‘sea monsters’ (Gerbran 2004: 832). The tale employs the traditional 
motif of the mermaid’s longing for a man so as to attain a soul and the much-desired immortality. In 
accordance, Andersen’s heroine gives up her identity to live on land and be with the prince she has 
saved from drowning. In a letter Andersen states that his intention was for the mermaid’s acquisition of 
an immortal soul to depend on chance rather than the love of a man (Altmann 2001: 178). Subsequent 
interpretations – Disney’s cartoon being a notable example – and even the fairy tale itself make it seem 
otherwise. In any case, she assumes the human form and is on her way to ensure the soul’s immortality. 
As in mythology, obstacles are presented in a myriad of conditions: there is no possibility of return, the 
mermaid loses her voice whereby she is denied her most distinctive characteristic, walking and dancing 
(necessary to impress her prince) are extremely painful, and she can only get a soul if her true love mar-
ries her. Despite her efforts, he marries someone else, she jumps into the sea and, according to the origi-
nal ending, dissolves into foam (Andersen eventually changed the ending, transforming the mermaid 
into a spirit, daughter of the air whose selflessness grants her an immortal soul). In other words, Ander-
sen turns the mythological creation into a benevolent, selfless, self-sacrificing creature, later an icon of 
popular culture and, in more recent critical interpretations, symbol of voiceless, mute or muted women.

Being a female, the mermaid needs to relinquish her right to communicate opinions, experiences 
or talent before she can proceed to adulthood, which is symbolised by her loss of tongue and voice, seen 
from the psychoanalytic view as emasculation since the tongue can connote an internal penis (Altmann 
2001: 179). However, her inferiority in the fairy tale does not lie in her being female alone but, more im-
portantly, in her lack of soul (Altmann 2001: 181). Even though she is not taught to be ashamed of who 
she is, like many among racial or class ‘others’, for instance, she begins to strive for what is imposed as 
superior. The only way for her to acquire the desired immortality is procreation, with the pain of walking 
and dancing symbolical of the pain of sexual initiation, so she has to give up her tail, which, through the 
psychoanalytic lenses, transforms Andersen’s fairy tale into a castration story (Altmann 2001: 179-180) 
that Valerie Martin’s reworking calls into question.    

Counteracting Andersen’s representation, Martin restores the mermaid to her original self and 
adds to the creature’s brutality. Her protagonist is a monstrous-looking castratrix with fish-like eyes, 
cold, scaly, silvery skin of a peculiar smell, clawed hands, sharp teeth and tail, and a dry, black tongue. 
She is similar to Scylla, which enables Martin to play with the Freudian idea of mermaids as symbols 
of castrated female bodies, with the terror of femme fatale and of castration (Westfahl 2005: 516) as 
revenge against phallocentrism, and to further develop the prevailing symbolism of deadly seduction 
associated with mermaids (Gerbran 2004: 832).

Placed in a contemporary setting, Martin’s tired and lonely heroine whose species is in danger of 
extinction acts on instinct and merely does what is in her nature to do: she is a herald of death usually 
singing unseen to those about to die. She is unsympathetic to man although he occasionally awakens 
her curiosity – remembering a dead man she once inspected, she notes that his genitals confused her (!). 
Man poses a threat in the form of ships, fishermen and pollution, and she is indifferent to his death – the 
reader meets her when she silently witnesses the drowning of two fearless lovers unaware of the omi-
nously eerie atmosphere on the beach. In a later encounter, she kills a fisherman who stirs her rage after 
she is drawn to land by a hateful force she is unable to resist.

In a peculiar blend of eroticism and horror, Martin contrasts three pairs of lovers, human couples 
in the beginning and those in the end with the mermaid and the fisherman, a deconstruction of the hero-
figure of the solitary fisherman in male narratives, with fishing as a healing ritual and communion with 
nature (McClure Smith 1993: 174). In a near suicidal act Martin’s heroine gets too close to land and is 
washed ashore – the scene offers a hint at ‘female masochism’ as the ‘result of an unconscious inter-
nalisation of social powerlessness’ for the purpose of exerting control from the position of submission 
(McClure Smith 1996: 392, 411), so she only seems to be at the fisherman’s mercy. He drags her out – it 
is what people do to sea creatures, she comments – his inspection of her body evoking the scientific 
observation of ‘primitive’ or ‘subhuman’ races in centuries following European colonial occupation. 
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The allure of the unknown, unfamiliar and uncanny is greatly assisted by the mermaid’s sex appeal: 
her long hair falls voluptuously, her skin is soft and the fisherman’s hand accidentally brushes against 
her breast. Moreover, she is in a position of apparent helplessness, appearing passive, submissive and 
inferior, which deconstructs the notion of feminine passivity, exemplifying Diane Long Hoeveler’s idea 
that the Female Gothic is the originator of ‘victim feminism’, the ideology of ‘female power through 
pretended and staged weaknesses’ (Smith and Wallace 2004: 2). The mermaid’s feigned vulnerability is 
indeed a means of empowerment when her mounting anger changes the course of events as tables are 
turned and roles reversed. Curiosity gives way to sheer horror when the mermaid uses her supernatural 
strength to overwhelm the fisherman and cut off his genitals, now her ‘bloody treasure’ (Martin 1988: 
41), with her tail.

‘The mermaid doesn’t even bother to look at him as she brings her tail up hard against his testicles and 
slices through the unresisting flesh…’ (Martin 1988: 40-41)

Significantly, the tail is precisely where her ostensible ‘lack’ lies. Instead of representing the miss-
ing phallus, the tail is turned into an instrument of power which literally and symbolically rids the man 
of his manhood, thus undermining male (human?) supremacy over his ‘other’, re-examining the idea 
of woman’s castration complex and, as Luce Irigaray phrases it, of her ‘sexual void’ or ‘hole in men’s 
signifying economy’ (Warhol and Price Herndl 1991: 406-407).

Their deadly dance is a ghastly reworking of the act of reproduction – the mermaid lays eggs 
afterwards – which the original title of the story, ‘Spawning’, suggests. In their ‘lovemaking’ nothing is 
as expected, which is emphasised by the parallel with the other pairs of lovers, the couples reinterpret-
ing one another’s stories, as McClure Smith points out (McClure Smith 1993: 175). Likewise, Martin’s 
mermaid reverses constructed images of femininity by refusing to conform to masculinist idealisations. 
Like the lyric subject in Adrienne Rich’s famous poem, she dives into the wreck performing an act of 
multiple re-vision of expected, imposed or stereotypical roles, patterns of behaviour and relationships. 
The fact that she finds wrecks irresistible symbolically implies an inherent need in the oppressed for a 
re-examination of established structures which paves the way for a (re)creation of their (hi)stories.

3.  ’PHILOMELA’

Another story recreated from a fresh angle is Emma Tennant’s ‘Philomela’, a recasting of the 
myth from Ovid’s Metamorphoses. By focusing only on the most dramatic or violent moments and pre-
senting them from Procne’s point of view, the author transforms the myth into a story of literal, mental 
and emotional captivity, power, powerlessness, revenge and sisterhood. Tennant’s Procne and Philomela 
struggle against being in the background, at the mercy of men who decide upon their destinies as the 
women unwillingly occupy an inferior position in society. Silenced, expected to be passive and submis-
sive, the two sisters first suffer socially assigned roles.

Procne’s comment on her life before marriage – ’the bright emptiness of the long days [...] made 
bearable by [...] Philomela’ (Tennant 1988: 407) – hints at how little is available to women in her social 
context. She is married against her will, ’taken off like a slave’ (Tennant 1988: 407), and thence reluc-
tantly performs wifely and motherly duties, feeling buried alive in marriage and incapable of caring for 
her children – referring to one of them, she uses the words ’another child’ or ’the new child’ (Tennant 
1988: 408). Her depression eventually causes her to indulge in an ’unbecoming’ drunken routine during 
a one-year voluntary confinement to her room. Whereas the house in Tennant’s fiction normally repre-
sents ’the quintessential female space’ (Wesley 2000: 179), here it is a prison, reminiscent of the castle 
where Anne Radcliffe’s Emily is trapped in The Mysteries of udolpho, which contends the idea of class 
privilege. The gold chains around Procne’s neck, another indicator of class, symbolise her enslavement 
and point to the heavy weight of class and gendered duty the patriarchal society charges her with. Being 
imprisoned in her home and body, Procne is a true herione of the Female Gothic, and what keeps her 
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alive is the bond of sisterhood, so without Philomela nothing makes sense in the chains of male domina-
tion personified by her husband Tereus.

Portrayed as a successful and boastful warrior whom only bloodshed keeps young, Tereus embod-
ies patriarchal authority, male power or supremacy and, most significantly, the animalistic side of man. 
The imagery associated with the bloodthirsty criminal who rapes and mutilates Philomela is that of war, 
blood, fire and meat. He is invariably surrounded by his men and there is frequent mention of burning 
animal flesh, its smell, due to connotations, unbearable for Procne to the point of vomiting, and red juice 
dribbling down Tereus’s chin while he is pulling at roasted meat. Describing his self-importance, mock-
ing the authority he typifies, Procne never fails to be sarcastic.

’Tereus will come down the mountain pass as the sun is setting. Taking advantage of the glory; wearing 
the flaming sky like a cloak he has picked up on the battlefield. Boasting as he tramps through the en-
campment. Flinging himself down, the exhausted warrior, and waiting for us, my tongueless sister and 
his wife to shower our praise on him.’ (Tennant 1988: 411)

As his wife, Procne is required to celebrate his victories with him in an atmosphere alien to her 
inner being.

’The men shouted and sang. [...] Like Tereus, I laughed indulgently at them. Like Tereus, I applauded 
when the captive slave girls danced...’ (Tennant 1988: 413)

The tone drastically changes whenever Procne talks of her sister Philomela, the silenced voice of 
independence. Namely, Philomela’s only words, prior to her maiming, are

’Why permit yourself to be taken off like a slave? We can leave Athens and go and live in the mountains. 
We will be free. And if we die, anything better than the life that lies ahead of us.’ (Tennant 1988: 407)

Her insubordinate spirit needs to be suppressed so, like the Little Mermaid, she is rendered liter-
ally voiceless and thus representative of female powerlessness in the form of enforced silence. Her mute 
presence reminds one of Friday’s in Foe, J. M. Coetzee’s revision of Defoe’s Robinson Crusoe. The loss 
of tongue denies them both the possibility to tell their stories – she, however, employs the art of weaving 
to reveal her victimisation at the hands of Tereus. Friday’s silence seems helpless as

’Friday has no command of words and therefore no defence against being re-shaped day by day in con-
formity with the desires of others.’ (Coetzee 1987: 121)

It remains enigmatic, indecipherable and foreboding, just like Philomela’s. Similar to Martin’s 
mermaid, Philomela’s ghost-like figure in the background, a shadow and silent reminder of male bru-
tality finally challenges her unenviable social position when, together with Procne, she exacts revenge 
which empowers them both.

Extreme cruelty is tinged with remorseful remnants of humanity – ’Years and years will pass and 
these minutes will still be longer than them all’ (Tennant 1988: 412) – as Procne and Philomela trick, 
kill and cook Itylus, Procne’s arrogant firstborn son, the only child she refers to by name, who has taken 
on the ’pompous, exaggerated stride of his father’ (Tennant 1988: 411). Murdering Itylus and serving 
him to Tereus aims straight for the heart of the myth of male power and cruelly ridicules assumptions of 
patriarchal order – he is Tereus’s heir and pride and symbol of his achievement as a man.

The story, however, does not focus on events but depends on their echoes in the mind of the narra-
tor. While for the most part she keeps up appearances among other people, Procne reveals herself before 
Philomela and the reader who is offered insight into the depths of Procne’s depression, her innermost 
feelings and thoughts. In Tennant’s insistence on the ’inner reality of situations’ and the ’power of femi-
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nine perspective’ (Wesley 2000: 178, 185), Procne’s doubts, fears and dark intentions, ill befitting the 
constructed and desirable image of woman in her society, bring her close to Martin’s solitary mermaid.  

Ceasing to be passive in the face of oppression, choosing ’unwomanlike’ means to claim their 
right to agency, Procne and Philomela attain the subject position and brutally contest both patriarchal 
authority and stereotypical (mis)representations of women. They do so by addressing ’the problematic 
position of the maternal within society’ (Smith and Wallace 2004: 1), parodying romantic marriage plots 
and visions of motherhood, which aligns the story with the Female Gothic. The sisters’ act of depriving 
Tereus, epitome of machismo, of male pride, is a sign of rebellion against the social structures which 
support male domination, their prescribed norms and roles. The open ending where no character trans-
forms into a bird, nor can Procne’s sad song be heard, reinforces the story’s subversive nature as it hints 
at future exile and grief witholding resolution.

4.  CONCLUSION

’Sea Lovers’ and ’Philomela’ belong to protest or, more specifically, feminist fiction, as Elaine 
Showalter defines it, by radically opposing marriage as an ideal, a desired happy ending for a woman or, 
in Tennant’s story, an indicator of women’s economic oppression, by rejecting self-sacrifice and being 
openly hostile to men (Warhol and Price Herndl 1991: 282-283). On the other hand, they are  equally 
representative of female literature since opposition does not seem to be an end in itself as it opens up 
possibilities for the protagonists to assert their independence, grapple with the strenuous task of self-
discovery or self-retrieval thus revising traditional female life scenarios. As is the case with contempo-
rary female ghost stories, Martin and Tennant ’offer a more radical critique of male power, violence and 
predatory sexuality’, more radical than the earlier Female Gothic, where the Gothic is used as ’a vehicle 
through which the interrogation and problematising of mainstream versions of reality and so-called 
’normal’ values is made possible’ (Smith and Wallace 2004: 4-5, 6). The authors simultaneously rewrite 
conventional Gothic marriage plots – male or female – in which heroines are victimised and in the end 
married or, in other words, again confined to the patriachal home, not having attained independence. 
Unlike heroines in early Gothic fiction, the mermaid, Procne and, to an extent, even Philomela, are not 
pursued by villains but are themselves persecutors, villains fighting for autonomy.

Rewriting from the female point of view allows previously silenced voices to be heard. Therefore, 
revisions often target those narratives which marginalise female characters – Jane Eyre being among the 
most inspiring ones. Thus it participates in the overall revision of both history and literature designed to 
question the law of the father, a revision which leads to self-knowledge. In her 1972 essay ’When We 
Dead Awaken: Writing as Re-Vision’, Adrienne Rich voices the need for ’a radical critique of literature, 
feminist in its impulse,’ which would provide a clue as to ’how we have been led to imagine ourselves, 
how our language has trapped as well as liberated us, how the very act of naming has been till now a 
male prerogative, and how we can begin to see and name – and therefore live – afresh’ (Rich 1972: 18). 
’Sea Lovers’ and ’Philomela’ provide just such a critique from new angles at which to read and interpret 
familiar stories and once conventional views of women as passive and powerless for the heroines refuse 
to give in to them, defying ’subordination and repression inherent in the feminine ideal’ (Warhol and 
Price Herndl 1991: 278). By claiming the right to act in a violent revolt against male domination, im-
posed expectations, enforced subordination and silence, the female protagonists subvert patriarchal ste-
reotypes abused to strengthen constructed hierarchies and gendered identities. In an uncommon reversal 
of roles, the women in the stories become ferocious avengers capable of brutalities usually associated 
with men and in that way oppose gendered roles, prescribed behavioural patterns as well as any fixed 
ideas of femininity. Their retaliation is ’a sardonic commentary on the real feelings of the Angel in the 
House’ (Warhol and Price Herndl 1991: 281) and calls for a revision of established male-female rela-
tionships and representations of women as it engages in their symbolical, literary undoing at the border 
of where, in the words of George Eliot, ’the duty of obedience ends and the duty of resistance begins’ 
(Warhol and Price Herndl 1991: 279).
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Аријана Лубурић Цвијановић

РЕВИЗИЈА МУШКИХ ПРИПОВЕСТИ : „МОРСКИ ЉУБАВНИЦИ“ ВАЛЕРИ МАРТИН И
 „ФИЛОМЕЛА“ ЕМЕ ТЕНАНТ

Резиме

Ревизија историје, митологије и књижевног канона већ деценијама јесте један од кључних аспеката 
савремене књижевности што доприноси хибридности која у њој преовлађује и омогућава другом да се 
изрази из властитог угла и по сопственим мерилима. Заједно с откривањем и (ре)конструкцијом занемарених 
(и)сторија, поновно исписивање приповести које припадају традиционалном канону подрива изворне/
званичне верзије, те у њих преточене концепте централности и ауторитета, указујући да чин писања 
неизоставно подразумева одабир. Све већи број нових верзија империјалистичких, патријархалних или 
хетеросексуалних текстова, међу којима су прича „Јорик“ Салмана Руждија, те романи Широко Саргашко 
море Џин Рис и Фо Џ. М. Куција, нуди увид у алтернативне перспективе маргинализованих, од суштинског 
значаја за процес интелектуалне деколонизације и (ре)дефинисања идентитета другог. Постколонијална 
књижевност тако изнова исписује историју, књижевност и митологију не би ли подрила односе моћи 
(новог) колонијализма и империјализма, док женска, а посебно феминистичка, књижевност преиспитује 
патријархат дајући глас ућутканом женском другом. Анализирајући приче „Морски љубавници“ Валери 
Мартин, која се може тумачити као мрачан одговор на Андерсенову Малу сирену, и „Филомела“ Еме Тенант, 
где се чувени мит представља из тачке гледишта Прокне, овај рад тежи да испита оне њихове аспекте који 
оспоравају идеолошке претпоставке патријархата.
     
       Аријана Лубурић-Цвијановић

               Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Србија
          alcvijanovic@ff.uns.ac.rs
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carMen DărăBuş

FUNCŢIA SPAŢIALĂ A OCHIULUI ÎN POEZIA LUI NICU CIOBANU

Universul artistic se structurează şi se individualizează în jurul unor motive recurente, purtătoare de semnificaţii 
în directă legătură cu natura interioară a artistului, cu modalitatea lui de a se raporta la lume, în general şi la artă, 
în special. Volumul scriitorului de limba română din Banatul sârbesc, Nicu Ciobanu, om singur visând, structurat 
în două părţi, este o adevărată poveste a naşterii şi funcţiei ochiului, iar demersul meu urmăreşte valorile poetice 
pe care le capătă, pornind de la simbologia universală prezentă în Dicţionarul de simboluri al lui Chevalier şi 
Gheerbrant: ochiul ca mediator al celestului cu teluricul – creator şi ordonator de spaţii exterioare şi exterioare, 
ochiul ca peisaj interior emoţional, ochiul ca individualitate desprinsă de totul biologic, ochiul-inimă.

Cuvinte-cheie: ochi, privire, spaţiu, simbol, lumină/întuneric. 

Motto: „Se-nchide ochiul şi întâmplarea odată cu el” (Întâmplarea cea mare, iV).

În peisajul liric bogat al literaturii de limba română din Voivodina, poezia lui Nicu Ciobanu este 
una a întoarcerii spre interior, reprezentând mai curând modernismul neoexpresionist, structurat în jurul 
unor motive literare (puiul de cuc, cuvântul, lumina, întunericul), între care se distinge motivul ochiu-
lui. Caracterizarea făcută de către Catinca Agache este sugestivă în ceea ce priveşte conturarea locului 
pe care poetului îl ocupă în lumea artistică din care face parte: „Voce distinctă a generaţiei optzeciste 
a Voivodinei, el este autorul unei lirici hiperlucide a problematicii existenţiale, a adevărurilor pline de 
încifrări ale realului. Opera sa transcrie o stare poetică zguduită de seisme, declanşate de zbaterile crea-
torului aflat în căutarea unor certitudini, unor repere morale şi umane. Utilizând ca pretext poetic ideea, 
el converteşte în poezie scene din realitate, mergând spre desluşirea semnelor acestora” (Agache, 2010: 
297-298). Volumul om singur visând1 este compus din două părţi – Întâmplarea cea mare, care cuprinde 
şaisprezece poeme şi Alte întâmplări mărunte, prin care se raportează la univers prin intermediul întâm-
plărilor cotidiene. 

Prima parte este un adevărat poem fragmentat al „ochiogoniei”, al naşterii şi funcţiei ochiului 
pornind de la simbolistica generală până la experienţa personală; fiecare din cele şaisprezece poezii 
conţine, cel puţin o dată, motivul literar (totodată filozofic şi mitologic) al ochiului, recurenţă care 
probează proteismul său. Astfel, el este „simbolul percepţiei intelectuale”, dar ca reprezentare şi func-
ţie în culturile lumii, există „ochiul fizic, în funcţia lui de receptare a luminii; ochiul frontal – al trei-
lea ochi al lui Shiva; în sfârşit, ochiul inimii, aceştia din urmă receptând amândoi lumina spirituală” 
(Chevalier şi Gheerbrant, 1995: 362). Prima poezie a ciclului are o notă contestatară, în care Evanghe-
lia după Luca – aşadar sacrul tradiţional – nu e demnă de încredere, întunericul zidurilor convenţiei 
sufocă încet libertatea, singur „ochiul se-nalţă tăcut, cum cuvântul/ se-nchide într-o carte” (Întâmpla-
rea ce mare, i, p.7). Secondând impulsurile adânci ale naturii umane care ţinteşte verticalitatea, înălţa-
rea, ochiul apare, în poezia lui Nicu Ciobanu, nu doar ca instrument al accederii cosmosului, ci ca vis 
celest şi energie primă care provoacă desprinderea de teluric, pentru că „nu este o închipuire înălţarea 
ochiului”  [...] / Uitaseşi acel/ colţ de cer, desenat deasupra unui cer,/ o linie în cadranul unui ochi şi 
atât” (Ibidem, II, p. 8-9). Chiar dacă, aşa cum poetul mărturiseşte, efortul înălţării ochiului – cu tot 
ceea ce simbolizează el – nu e deloc uşor, rând pe rând, căutând lumina şi înaltul, ochiul capătă iden-
titate proprie, se desprinde de biologia unui tot: „De-am putea găsi,/ un ochi cu stea albă-n frunte,/ 
un ochi pe care să-l/ aşezăm la intrarea în casă, fireşte” (Ibidem, III, p.  11), - simbolistică a ochiului 

1  Nicu Ciobanu, om singur visând, Ed. Libertatea, Panciova, 1984.
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frontal adus din sacru în mundan, iar risipirea lui tăcută este născătoare de spaţiu. O dată această in-
dependenţă câştigată, el devine interlocutor, care dublează paşnic ori provoacă natura umană: „Acel 
ţinut, zic eu, trebuie şters/ din amintire./ Să nu rămână decât citate,/ zise ochiu” (Ibidem V, p. 14) sau 
„Hai să te căutăm pe tine, ochiule-drumule” (Ibidem VI, p. 16). Des invocata „întâmplarea cea mare” 
e întâmplarea-cheie, care marchează într-un fel sau altul, destinul şi este umanizată prin ochi, care are 
funcţie de personificare. 

Dincolo de întâmplările în rezonanţă cu cosmosul, există aparent micile întâmplări (dar covâr-
şitoare pentru fiinţa umană) ale vieţii afective, în care ochiul este receptacol în care se răsfrâng şi se 
interiorizează lumina şi timpul: „Şi totuşi, o risipă de lumină şi timp/ e aşternută clandestin în ochii tăi// 
[...] numai că uneori ochiul tău, dezbrăcat de înserare,/ începe jocul reîntregirii cu ţinutul umbroaseloe/ 
lumini” (Ibidem VII, p. 18). Frumoase versuri traduc alunecarea spre un alt anotimp al fiinţei, spre o altă 
desprindere, în care zborul devine prăbuşire: „ne încântă tăcerea umbrelor şi tu/ te prăbuşeşti gemând de 
parcă o toamnă candidă/ îţi oferă locul de unde începe despărţirea/ ochiului de trup” (Ibidem VIII, p. 20). 
Ochiul este infinitul, dar şi contur restrictiv; în termenii simbolisticii, „Ochiul lumii este şi deshiderea 
din vârful domului, poarta soarelui, care este privirea divină ce îmbrăţişează cosmosul, dar şi trecerea 
obligatorie pentru ieşirea din cosmos” (Chevalier şi Gheerbrant, 1995: 364), ochiul devenind spaţiu–
prag, mediere între segmentele spaţio-temporale ale lumii: „Va trebui să treci pragul// Mai întâi vei în-
cerca să rămâi încă/ puţin în interiorul ochiului” (Ciobanu, 1984: 22). Tot în tonalităţi emoţionale, ochiul 
păstrează, recuperează şi pierde din nou spaţii în raport cu memoria afectivă: „Şi ochii tăi – amintirea 
pierdută/ şi acum regăsită în acest ţinut// [...] Ai vrea să poţi reîncepe jocul/ şi ochii din nou să-ţi crească 
peste zăpezile astea/ stinse şi calpe, să mai treci cu mâna prin/ iarba crescută până la geam – crestând/ 
eterna cursă a reîntoarcerii noastre, postume” (Ibidem X, p. 24-24), într-un peisaj mai curând interior, 
având ca pretext exteriorul. Anotimpurile invocate sunt cele ale zăpezilor şi ale frunzelor toamnei, ale 
ochiului neiubit în miezul căruia plouă (p. 43); ochiul simbolizează efortul depăşirii unor anotimpuri 
interioare ale înfrigurării şi însingurării: „Ochiul tău,/ trecând pe sub timidele mişcări de aer,/ tresare 
învelit în secularele zăpezi” (Ibidem XIV, p. 31) sau „Ninge, deşi nici pentru zăpadă nu mai avem loc,/ 
ochiul se scutură mai greu de atâta fulg/ şi noaptea asta se descalţă de amurg” (Ibidem XV, p. 32). Che-
marea este respaţializare, aşadar recuperare a unui trecut dorit: „Pierdutul ochi şi bradul/ şi zorile târzii 
te cheamă.// Numai revărsarea ochilor tăi peste frunze/ tăcute şi oarbe, numai pământul ăsta putred/ ne 
mai are [...]// Pe unde să mai treci cu ochiul făcut umbră?” (Ibidem XVI, p. 33) Pierdere, regăsire, uitare, 
nostalgie – totul este captat în spaţiul emoţional al ochiului. 

Pentru că „în poezie « fuziunea » structurilor conţinutului cu cea a expresiei se face în momentele 
manifestării, aşa cum se prezintă ea cititorului” (Greimas, 1975: p. 297), motivele poetice sunt apariţii 
mai curând spontane prin care se coagulează sensul textului. Inimă şi ochi se contopesc, ca „organ al vi-
ziunii interioare, şi prin urmare o exteriorizare a ochiului inimii” (Chevalier şi Gheerbrant, 1995: 363), 
astfel că rezonanţa durerii se întoarce din afară spre lăuntru: „Plesneşte ochiul/ în mine ca o fiară rănită” 
(Ciobanu, 1984: 12). Receptor al luminii (dar şi al întunericului – soarele şi luna), ochiul identifică şi 
ordonează spaţii exterioare, având capacitatea de a le crea el însuşi, din sine: „Ochiul tău, ascuns într-un 
alt ochi,/ se face mai rece, tot mai rece” (Ibidem, II, p. 8) sau „Aproape că de-o veşnicie acelaşi ochi/ 
se-ntinde peste ochi şi ce splendoare e sculptată/ dintr-o mare întâmplare” (Ibidem, IV, p. 12). Figuraţia 
independentă capătă conotaţii ezoterice, combinând simbolistica cercului (perfecţiunea divină) cu cea 
a luminii şi a ochiului care mediază accesul la cosmos şi la sensurile ascunse ale lumii: „În tradiţia ma-
sonică, ochiul simbolizează în plan fizic Soarele vizibil de la care emană viaţa şi Lumina; în plan inter-
mediar sau astral, Cuvântul, Logosul, Principiul creator; în plan spiritual sau divin, pe Marele Arhitect 
al Universului” (Chevalier şi Gheerbrant, 1995: 366). Astfel, schiţând un ritual al pătrunderii în lumină, 
„Un cerc trebuia desenat în acel aer./ fireşte cu o lumină cernită şi abia apoi,/ în interiorul acelei lumini, 
un ochi - / un singur însemn al timpului” (Ibidem, IV, p. 12). Desprinderea ochiului de totul biologic e 
şi „satanic zbor” în poemul VIII, care imită gestul luciferic. Ochiul ca instrument de comunicare parti-
cipă la viaţa cetăţii: „Se zice că regele moare. Dar,/ cum să moară un rege şi cine să mai/ cânte-n flautul 
împuţit,/ ochiul la cine să mai strige” (Regele moare, p. 50). Tot conform Dicţionarului de simboluri al 
lui Chevalier şi Gheerbrant (p. 362),  cei doi ochi reprezintă lumina şi întunericul, soarele şi luna, alter-
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nanţele fundamentale ale cosmosului, dar şi ale naturii umane: „În umbra lunii/ o c h i u l / se stinge şi 
se-aprinde deasupra/ codrilor de brad.// [...] O c h i u l/ se-ncheagă şi strigătu-i sublim/ aspiră la scaunul 
greierului clandestin”  (Ibidem, XI, p. 26), naşterea ochiului ca individualitate petrecându-se în absenţa 
luminii solare, într-un peisaj misterios sublunar care face totul posibil. 

Ochiul-inimă este capabil să redimensioneze nefericirea trecutului: „şi-n inimă un alt ochi puteai 
să ai” (Ibidem XVI, 34); ochiul în ochi, ochiul în inimă, ochiul în piatră ca inimă a ei: „Un om visând 
se joacă cu vântul,/ cu ochiul pietrei căzute dintr-un vişin/ adormit” (Crezând că e cu neputinţă altfel, 
p. 41) este o localizare aparent inedită, dar firească în raport cu simbolistica universală şi cu neoexpre-
sionismul, care face din artă instrument de de raportare la absolut. Alături de ochi, cuvintele din câmpul 
semantic al verbului „a privi” potenţează semnificaţiile sale; astfel, un poem din cea de-a doua parte a 
volumului se numeşte urmărind cu ochii zborul candid de vrabie, altul - imagini din viaţa unui ochi, o 
poezie a mirării: „Din pleoapa ta ţâşneşte acum mirarea” (p. 37),  ori – Aceeaşi imagine privită altfel în 
care o experienţă eşuată este reluată când „Nu te mai crezi profet” (p. 38), căci eternitatea lui permite 
existenţe şi reluări proteice.   

Trăind sub obsesia timpului, ochiul nu este doar creator de spaţiu în lumină şi în întuneric, ci şi 
ceasornic metaforic: „Dar, unde e aerul ce aer nu e,/ unde frunza şi calul şi ochiul cu/ ceasul din el” 
(Ibidem XII, p. 28). Absenţa lui creează neliniştea care anunţă destrămarea. Virtualităţi şi realitate se 
contopesc în structuri create ori, dimpotrivă, absorbite de ochiul recuperator, echivalent al cuvântului 
artistic: „Tonalitatea trăirii sentimentale caută şi produce o viziune în concordanţă cu realitatea chiar şi 
atunci când realitatea ca materie brută este dată; configurează un mod de a fi al realităţii, când incidental, 
când substanţial, în care simţământul poetului se vede justificat şi inevitabil, în care el răsună, se ampli-
fică şi se acutizează, în care se conformează şi se structurează; în sfârşit, în care se exprimă” (Amado, 
1982:  17). Ochiul este viaţa capabilă să se regenereze mereu: „Să-i tăiem ochiului/ ochiul. Din el vor 
ieşi viermii umflaţi/ de-atâta ploaie şi sâmburele putrezit/ încolţi-va” (Ciobanu, 1984: 29) sau „Îmi spui 
că ochiul tău, cumpărat la o/ licitaţie de nişte măcelari,/ creşte cu inima-n pământ şi, învelit de mucegai,/ 
a dat să-nverzească-n/ verde-galben, alb şi verde (Ibidem, p. 39), iar cromatismul tonic este menit să 
estompeze monotonia albelor zăpezi ce presară acest volum, astfel că moartea nu e decât un nou început, 
o etapă germinând o nouă viaţă.  

Références

Agache, Catinca (2010). Literatura română din Voivodina. Panciova: Ed. Libertatea.
Amado, Alonso (1982). Materie şi formă în poezie. Bucureşti: Ed. Univers. În româneşte de Angela Teodorescu-

Martin, Prefaţă de Mihai Zamfir.
Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain (1995). Dicţionar de simboluri. Vol. 2.  Bucureşti: Ed. Artemis.
Ciobanu, Nicu (1984). om singur visând. Panciova:  Ed. Libertatea.
Greimas, A. J. (1975). Despre sens. Eseuri semiotice. Bucureşti: Ed. Univers. Text tradus şi prefaţat de Maria 

Carpov.

Carmen Darabus

LA FONCTION SPATIALE D’ŒIL DANS LA POÉSIE DE NICU CIOBANU

Résumé

L’univers artistique reçoit une structure et une individualité autour des motifs récurrents, qui ont des significations 
en connexion avec la nature intérieure de l’artiste, avec sa manière de se rapporter au monde, généralement et à 
l’art, particulièrement. Le livre de l’écrivain de langue roumaine de Banat serbe, Nicu Ciobanu, om singur visând 
(Homme seul rêvant) est une véritable histoire de la naissance et de la fonction de l’œil et mon approche analyse 
les valeurs poétiques reçues, ayant comme point de départ la symbolique universelle de  Chevalier et Gheer-
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brant (Dicţionarul de simboluri) : l’œil comme médiateur entre l’espace céleste et l’espace tellurique – créateur 
d’espaces intérieures et extérieures, l’œil comme paysage émotionnel, comme individualité détachée de la totalité 
biologique, l’œil-cœur. 
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VirđiniJa PoPoVić

POEZIE ŞI JOC – TREI FAZE ALE CREAŢIEI LUI ION BARBU1

Lirica lui Ion Barbu a evoluat de-a lungul câtorva etape specifice, diferenţiate mai ales prin imaginile concrete, 
în fond, ale aceloraşi probleme şi limbaj. Jocul pe care îl întâlnim în poezia lui Barbu se schimbă în dependenţă 
de etapa poetică barbiană. În lucrare sunt prezentate transformările jocului barbian în aşa fel încât faza întâi să 
reprezinte jocul materiei şi poezia materialităţii imaginii, numită etapa parnasiană. Faza a doua cercetează ludicul 
eterogen al fondului oriental-exotic, adică revalorificarea balcanismului prin autohtonizare şi chemare la joc. Faza 
a treia reprezintă jocul minţii şi este dedicată etapei „ermetice”, care se referă la poeziile bazate pe simboluri er-
metice. 

Ključne reči: poezie, joc, parnasism, balcanism, ermetism, matematică

În România, în perioada interbelică, este formulată teoria poeziei ermetice, ilustrată în chip strălucit 
de creaţia lui Ion Barbu. Cel care a explicat pe larg trăsăturile distinctive ale acestui tip de poezie, în dis-
juncţie cu poezia obscură, a fost Tudor Vianu. În 1930, Ion Barbu publică volumul de versuri Joc secund 
cu care creaţia poetului se situează în aria poeziei ermetice, poetul ajungând la o astfel de poezie plecând 
de la ermetismul teoremelor lui Gauss. Caracterul ermetic al poeziei barbiene din această etapă îl confe-
ră limbajul cu totul abstract, vocabularul elevat. În cazul creaţiilor din volumul apărut în 1930, cuvintele 
îşi pierd din semnificaţia lor primară, devenind semne ale unor idei, pe care numai o minte abstractă le 
poate descifra. Acum, poetul nu mai uzitează de imagini concrete, ci foloseşte un al doilea joc,  operând 
cu imagini ridicate deasupra concretului, în zona rece a ideilor, unde pentru înţelegerea conţinutului 
creaţiei e nevoie de contopirea între subiectul cunoscător şi „obiectul” cunoaşterii. De a ceea, în lucrarea 
de faţă se cercetează creaţia lui Ion Barbu din perspectiva ludicului, deoarece calificativul secund, acor-
dat propriului „joc”, presupune existenţa unui joc prim, „la care se raportează şi din care derivă” (Pop 
1985: 117) jocul inimii. Ion Pop în cartea Jocul poeziei spune că Ion Barbu îşi construieşte propriile sale 
viziuni, construindu-se, mai întâi, ca poet, apoi, renunţând la poezie în favoarea universului matematic 
„atâta vreme cât prinde [...] de acest joc, el şi-l perfecţionează continuu” (Pop 1985: 118), conform unui 
proiect sau unor reguli autoimpuse. În momentul când îşi va alcătui opera sa, ca pe o supremă expresie a 
„jocului minţii”, decide să se detaşeze de o parte a trecutului său literar, care pentru el era doar un sim-
plu antrenament în ceea ce-l aşteaptă după, antrenament pentru adevăratul joc, celui „secund, mai pur” 
(ibidem: 119). Din perspectiva jocului secund, poetul îşi priveşte întreaga sa creaţie, adică „refăcând, în 
zborul invers al rememorării, un fel de traseu” (id.) elegiac: coborârea de pe cele mai îngheţate piscuri 
vegheate de Idee, către „alba apă” unde va aştepta propria moarte, unde să poată „mai omeneşte muri” 
(id.). Pornind de la concepţia de poesis, care este maxima altitudine a ascensiunii lui Barbu şi de la „jo-
cul secund”, ca nume generic al poeziei, putem descifra treptele parcurse de Barbu. De la primul ciclu, 
cel parnasiano-vitalist şi După melci, până la isarlâk, uvenderode  şi ciclul ermetic, toate etapele se 
înscriu într-un traseu coerent al „jocului” poeziei. Perioada 1927-1929 în care sunt scrise şi definitivate 
poemele din „ciclul ermetic” devine perioada „cea mai radicală şi mai intransigentă la nivelul reflecţiei 
asupra actului creator” (Pop 1985: 119) al poetului. 

Ion Barbu, cunoscut şi prin pseudonimul Dan Barbilian, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi 
şi matematicieni români ai secolului trecut. Analogia dintre poetul şi matematicianul Ion Barbu urmă-
reşte trei faze în exprimarea operei lui Barbu. Etapa vitalismului, nitzcheană şi a poeziilor parnasiene 

1 Ovaj rad je re a li zo van u okvi ru pro jek ta Je zi ci i kul tu re u vre me nu i pro sto ru, br. pro jek ta 178002, fi nan si ran od stra ne Mi ni-
star stva pro sve te i na u ke Re pu bli ke Sr bi je.
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apare odată cu faza în care Ion Barbu îşi exprimă pasiunea pentru geometrie şi forme vizale, iar dacă 
rămânem în sfera terminologică a jocului, poezia lui Ion Barbu, în această fază, are o rezonanţă kantiană.  
Faza a doua, numită „balcanico-orientală”, aparţine perioadei când Ion Barbu îşi susţine teza de doctorat 
asupra „exprimării canonice a mulţimilor hipereliptice” în care ideile algebrice şi geometrice se întrepă-
trund cu analizele matematice. Această poezie balcanic-orientală descoperă spaţiul şi timpul Balcanilor 
într-o altă ipostază, adică aici, în acest spaţiu timpul pare încremenit, evenimentele mici devin importan-
te şi oamenii au tendinţa de a ignora evenimentele care au schimbat lumea şi de a amplifica evenimentele 
locale. Tendinţa poeziei lui Barbu de a sugera un joc permanent între aparenţă şi realitate duc uneori 
la o descoperire a adevăratei intrigi a acestei poezii, intrigă ascunsă sub straturi de impresii subiective. 
Ion Barbu în felul acesta încearcă să găsească noi modalităţi de expresie, folosind metode moderniste, 
ba chiar şi postmoderniste. Elementele culturii balcanice sunt fapte culturale ideale pentru a organiza 
acest joc de măşti din faza aceasta poetică a lui Ion Barbu. Caracterul realist al poeziei lui Barbu constă 
„în dimensiunea filosofică a universului poetic, care-i dă scientismul sau modelul de gândire ştiinţifi-
că” (Alexandrescu 2010: 408). De aceea, ca într-o teoremă sau demonstraţie de geometrie, Ion Barbu 
trasează de la primele versuri axele de coordonate prin principiile kantiene: timpul (,,ceas“) şi spaţiul 
(,,adâncul acestei calme creste“). Modelele geometrice de imaginar, simbolurile şi mai ales notele critice 
din ciclul balcanic dau acest aspect al universului barbian. Etapa balcanică presupune o apropiere de 
specificul naţional, nu aşa cum l-au înţeles Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, George Coşbuc, Octa-
vian Goga, Lucian Blaga, ci ca apartenenţă la un anumit specific oriental. Avem în acest sens poeziile: 
Selim, isarlâk, nastratin Hogea la isarlâk, Domnişoara Hus, Încheiere. Elementele simboliste sunt 
nucleele universului poetic barbian. Influenţele din Mallarmé, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Paul 
Valéry sunt recunoscute de autor, şi acesta le dedică unora chiar scurte articole. Temele, motivele, eroii 
din universul poetic al lui Ion Barbu se structurează pe conceptul de corespondenţă (poetul – marea). 
Poetul este un personaj-simbol în împrejurări simbolice, cosmice. Poeziile sale sunt greu de înţeles din 
cauză că poetul foloseşte lirica ermetică în limbajul abstract, inspirat din opera lui Stephan Mallarmé. 
Folosind concepţii matematice, ca de exemplu cea de grup (mulţime cu structură matematică ale cărei 
elemente se pot înţelege conform unor anumitor legi), imaginaţia creatoare de formă ridică „particularul 
şi fragmentarul la universal şi totalitate” (Pop 1985: 122). În jocul lumii fragmentare se transfigurea-
ză, în poezia lui Barbu, marile elemente cosmice şi aminteşte de „întâmpinarea imnică, paradisiacă, a 
împlinirii umane” (ibidem: 123). Negarea prin îndreptare „a liniei frânte arbitrar, sfârşeşte tot printr-o 
frângere, dar care înseamnă configurare, triumf al formei” (id.). Faţă de acel joc prim al lumii, jocul 
secund aduce o corecţie, anume nu mai este „o simplă reflectare, ci intervenţie modelatoare” (id.). Prin 
exprimarea lirică, poetul caută absolutul care se găseşte în lumea caracteristicilor atemporale, în spa-
ţiul şi timpul nelimitat, în lumea care este foarte aproape geometriei. Poetul este în căutarea frumuseţii 
pure, care se oglindeşte în interiorul universului său însuşi, aşa cum reflexul se transformă în refracţie. 
Frumuseţea artistică poetul Ion Barbu o poate găsi în interferenţa dintre Poezie (Poesis) şi Matematică 
(ştiinţă – Mathesis) şi de aceea poezia lui se deosebeşte de cea a lui Arghezi şi Blaga, totodată şi mai 
complicată. Mai concret, concepţia poeziei în viziunea lui Barbu este mai aproape de cea a lui Mallarmé 
sau Paul Valéry, decât de cea impusă de romantism. Felul său de a gândi în spiritul abstract al matemati-
cii a influenţat opera sa poetică, la fel a influenţat de limbajul mitico-biblic, prin care face, prin influenţă 
platoniciană, „transcenderea” realului care vizează o transmutare, o simbolică nimicire a meteriei prin 
formă. Mimesis-ul este aici împins de poesis până în „pragul depăşirii funcţiei expresive a limbajului 
spre autoreferenţialitate”. Barbu construieşte un spaţiu imaginar unde îşi impune propriile legi prin care 
se poate lămuri acest joc, în funcţie de „exigenţele ferme ale remodelării şi construcţiei” (Pop 1985: 125) 
acestui spaţiu imaginar. În poezia lui Ion Barbu, imaginea se construieşte treptat, vers cu vers, din ele-
mente spaţializate, care, privite din unghiuri diferite, dau o metamorfoză a sensurilor textului, aşa cum 
o sugerează Edgar Allan Poe în Principiul poetic, când compară poezia cu un briliant, care, privit din 
diferite unghiuri, are o altă strălucire. Vidul şi plinul sunt definitorii încât la Ion Barbu expresia „adâncul 
acestei calme creste“ sugerează imaginea unei unde. Simbolul „creastă“ este o metonimie a muntelui, 
simbolul „adâncul“ este o metonimie a văii. Volutele undei se amplifică, creasta devine mântuit azur, 
iar adâncul devine marea şi apoi nadirul. În interiorul imaginarului simbolic găsim un imaginar geo-
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metric. Poetul este centrul universului, către el converg toate elementele, fiind situat în nadir şi din el 
emană, ca dintr-o conştiinţă a universului, toate elementele universului. El este oglinda — conştiinţa de 
sine — a conştiinţei universale, în care se reflectă realitatea senzorială. Arta, poezia trebuie să reflecte 
realitatea senzorială, dar în adâncul imaginii realităţii trebuie să găsim modelul geometric, cristalizat, 
ideal. De aceea poetul mărturisea că poezia este o „ocolire temătoare în jurul câtorva cupole, restrânsele 
perfecţiuni poliedrale“ (Felix Aderca, De vorbă cu d. ion Barbu, în „Viaţa literară” nr. 57/ 1927 apud ion 
Barbu interpretat de... Bucureşti, Editura Eminescu, 1976, p. 32). Ion Barbu afirmă că în poezie, la fel 
ca în geometrie, poate vedea „o simbolică diferită pentru exprimarea formelor posibile ale existenţei”. 
Pentru el poezia este „prelungirea geometriei”, aşa că, „rămânând în domeniul poeziei, niciodată nu a 
abandoat divinitatea geometriei”. Mimesis-ul, deci, în poezia lui Barbu, depăşeşte acea „poezie leneşe” 
(„sinceră”, „spontană”, „veristă”, „pitorească” etc.), poetul îndreptându-se spre construcţia unor „exis-
tenţe substanţial indefinite: ocoliri temătoare în jurul câtorva cupole – restrânsele perfecţiuni poliedrale” 
(Barbu 1970: 178). Singur poetul şi-a împărţit opera sa în patru faze: cea parnasiană, cea antonpannescă, 
cea expresionistă şi cea şaradistă. Mai târziu, criticii literari i-au împărţit opera în trei faze: parnasiană, 
oriental-baladescă şi ermetică, împărţire care a devenit clasică. Tema poetul şi poezia o regăsim de-a 
lungul întregii creaţii a lui Ion Barbu, fiindcă asemeni lui Mihail Eminescu, Lucian Blaga sau Nichita 
Stănescu, poetul caută să-şi redefinească mereu locul şi rolul său, ca şi valorile mereu nuanţate ale con-
ceptului de poezie.

Cercetarea operei poetice a lui Ion Barbu provoacă interesul multor critici literari. Opera matema-
tică şi influenţa matematicii asupra poeziei sale permit o investigare continuă. Se pune întrebarea din ce 
cauză s-au scris atâtea studii dedicate acestui ciclu? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie efectu-
ată o cercetare atentă a acestor poezii, pe care o vom prezenta în rândurile următoare, cât şi în ce măsură 
jocul a influenţat opera lui Ion Barbu. Spectrul interpretărilor lui este mare: de la cele matematice la cele 
mistico-creştine. Fiecare interpretare se prezintă a fi unică şi le exclude prin definiţie pe toate celelalte 
probleme impuse. Prin depistarea diferitelor interpretări ale operei poetice şi matematice ale lui Barbu, 
ne vom apropia de misterul aparent, neatins al ciclului de poezii Joc secund. Aceast moment ciudat al 
interpretării operei lui Barbu ne duce la următoarea dilemă: dacă e Joc secund cea mai mare mistficare 
poetică a tuturor vremurilor sau o nouă, originală operă care iese din sfera poeziei şi care îndeamnă cri-
ticii, filozofii, misticii, matematicienii şi alţi poeţi la o permanentă evaluare.  

Etapa a treia, cea a liricii ermetice a lui Ion Barbu, este considerată cel mai înalt punct al existenţei 
şi se mişcă spre descoperirea ultimului cuprins spiritual, care duce la comunicarea cu revelaţiile lumii. 
Ion Barbu găseşte o întrepătrundere între poezie şi geometrie, „acolo unde geometria devine rigidă şi 
rezistentă, poezia îi deschide un orizont de cunoaştere şi imaginaţie”. La fel ca în geometrie, prin poezie 
Barbu înţelege „o anumită simbolică pentru prezentarea formelor posibile ale existenţei”. În această 
fază Barbu se întoarce spre o poezie ca „joc superior mental”, unde presupune „voinţă şi discriminare”, 
„purificare şi reducere” (ibidem: 236). Poezia lui Ion Barbu, în această fază, devine un joc construit 
şi condus de poet „cu bună ştiinţă” şi impulsionat de „propriile necesităţi de expresie”, un joc care îl 
provoacă pe cititor să descifreze versurile lui, să le decodeze şi să depăşească anumite obstacole ale 
expresiei, până va ajunge la „Totalitatea Sensului”27. Decodarea sensului acestei poezii este respinsă de 
unii critici ai oprei lui Ion Barbu, însă, în sensul explicitării unor referinţe mitice, cosmologice, această 
descoperire a sensului poeziei lui este necesară pentru că, prin această decodare, se pot aduce în lumină 
pasajele de mare dificultate. „Ermetismul” expresiei este explicat de Barbu însuşi în Versuri şi proză, 
prin care se refuză „procedarea şcolară, oratorică” a soluţionării „operaţiilor” mintale de pe parcursul 
dintre „experienţă şi notaţie” (Barbu 1970: 184-186). Ermetismul poeziei lui Barbu constituie, în per-
spectiva ludicului, moduri ale delimitării spaţiului de joc, acum are loc o izolare a teritoriului poetic 
ca un alt univers de simboluri şi semne, diferit de cel al „poeziei leneşe” (Pop 1985: 128). Poetul, în 
această fază, se apropie de perspectiva mitică, primind trăsăturile unui joc cultural despre care a vorbit 
J. Huizinga în cartea sa Homo ludens. Acum jocul se apropie de ceremonialul iniţierii în taine: „În orice 
civilizaţie înfloritoare şi vie, şi mai ales în culturile arhaice, poezia este o funcţie vitală, o funcţie soci-

2 Respinsă de M. Scarlat în ion Barbu – poezie şi deziderat, Bucureşti, Cartea Românească, 1983, p. 66.
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ală şi liturgică. Oricare artă poetică veche este, la un loc şi în acelaşi timp: cult, divertisment festiv, joc 
de societate, iscusinţă, punere la încercare, sarcină enigmatică, catehism de înţelepciune, persuasiune, 
magie, proorocire, întrecere” (Huizinga 1977: 198). În sintagmele expresive ale lui Ion Barbu, prin ex-
perienţa poiesis-ului modern, de descendenţă valéryană şi mallarméană, se poate descoperi o „stare de 
geometrie şi, deasupra ei, extaza” (Pop 1985: 130).

Ion Barbu eludează teoria sincronizării a lui Eugen Lovinescu şi propune „helenismul neistoric, 
care este altul decât cel real”. Sensul acestei (re)descoperiri nu este doar întoarcerea spre sensurile ori-
ginale, autohtone ale poeziei, ci crearea unei lumi care este „alta decât în realitate”. Pentru Ion Barbu o 
lume care este alta decât cea reală este lumea care strânge laolaltă Abstractul, ideea pură şi Senzualita-
tea. Aceste componente sunt legate de poet prin vis oniric. Domeniul visurilor este larg şi întotdeauna 
interesant pentru cercetare. Acest vis oniric este posibilitatea de a se crea în imaginaţie „lumi posibile”. 
Important este că poetul este creatorul acestor lumi. Constatările acestui principiu nu este mimesis-ul, ci 
„lumile posibile” care sunt bazate pe imaginaţie. Ceea ce caută Ion Barbu nu este descoperirea formelor 
de existenţă, ci „reprezentarea formelor posibile ale existenţelor”. Visul este domeniul a cărui exploatare 
nu are valoare în sine. Cu ajutorul visului nu se ajunge doar la o nouă configurare a lumii, ci la configu-
rarea altor lumi. Teoreticienii poeziei lui Ion Barbu au lăudat legătura poeziei sale cu filozofia lui Platon, 
după cum am afirmat mai sus, începând cu prima carte despre Ion Barbu, scrisă de marele său prieten şi 
unul dintre cei mai mari critici literari, Tudor Vianu.

Opera poetică a lui Barbu reprezintă diagrama trecerii poeziei româneşti de la romantism la mo-
dernism. Perioada parnasiană coincide cu decadentismul postromantic, în timp ce etapa baladescă şi cea 
ermetică se înscriu în cadrul modernismului programatic. Există două elemente care fac legătura dintre 
aceste trei etape ale creaţiei lui Ion Barbu, unul este modul de comunicare care oferă temelor prezentate 
armonie şi viziune, dragostea. Pentru Barbu, dragostea nu este doar un simplu sentiment, ci este un 
produs al intelectului şi presupune tendinţa spre ideal. Sensul acestei iubiri este universal şi absolut, iar 
în poeziile sale reprezintă inspiraţie cosmică pentru primele izvoare ale vieţii. Cel de-al doilea element 
este jocul, care, pe marginea poeziei lui Ion Barbu, se poate delimita în jocul materiei, care descoperă 
o poezie a materialităţii imaginii (în etapa parnasiană), ludicul eterogen al fondului autohton şi al celui 
oriental-exotic (în etapa baladesc-orientală) şi un  joc al intelectului / al minţii (în etapa ermetică).

În poeziile de orientare parnasiană, poetul combină două sensuri tematice, dar şi două tonalităţi: 
unul dionisiac şi altul apolinic, categorii estetice iniţate de filosoful german Nietzsche, reprezentări ale 
zeului Appolo, zeul luminii, al profeţiei, patronul artelor - raţiunea, respectiv Dionysos, zeul petreceri-
lor delirante, al dansului şi al trăirilor extatice - pasiunea. Termenii se definesc pe baza distincţiei lor, 
care este în legătură cu două lumi artistice diferite, lumea visului, respectiv lumea beţiei. Ele apar ca 
impulsuri esenţiale în creaţie. „Apollo este [...] simbol al unei victorii asupra violenţei, stăpân pe sine 
în entuziasm, într-o asociere a pasiunii cu raţiunea. Înţelepciunea sa nu este o moştenire, ci rodul unei 
cuceriri” (Binder 1997: 110). Apolinic reprezintă, într-o viziune optimistă, seninătatea contemplativă, 
apetenţa calmă spre frumos, spre armonie şi echilibru:

Castelul tău de gheaţă l-am cunoscut, Gândire!
Pe netedele-i dale mult timp am rătăcit,
Din noi răsfrângeri dornic, - dar nici o oglindire,
În sloiuri, în poleiuri, în scuţi n-a întregit
    (Dezrobire). 

Dionisiac reprezintă, într-o expresie dinamică, lipsa de formă, îndepărtarea de frumos, stârnirea 
instinctelor, a teluricului. „Lui Dionysos i se atribuie forţele de disoluţie ale personalităţii, regresia spre 
haotic şi primordial a vieţii, submersiunea conştiinţei în magma subconştientului, dar şi elanul vital, 
dărnicia, el se opune lui Apollo, însă în mod complementar. Astfel, Apollo reprezintă un principiu al 
armoniei, Dionysos - al iluziei” (ibidem). Dacă poezia apolinică răspunde aspiraţiei către absolut a 
matematicianului, a poetului ermetic, poezia dionisiacă proclamă o cufundare totală în viaţă, în trăire, în 
orgia dionisiacă. Poetul reuşeşte însă o punte de legătură între termeni, şi anume totalitatea; totalitatea 
aspiraţiilor spre înalt, dar şi totalitate de pătrundere în „fremătătoarea Orgie” (Floarea 2008: 20-21).
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Vom merge spre fierbintea, frenetica vieaţă,
Spre sânul ei puternic cioplit în dur bazalt,
....................................................................
Şi peste tot, în trupuri, în roci fierbinţi – orgie
De ritmuri vii, de lavă, de freamăt infinit,
Cutremurând vertebre de silex ori granit,
Va hohoti, imensă, Vitala Histerie.
   (Panteism)
  
Poezia dionisiacă este prezentată, cum au conchis criticii literari, sub cercul Venerei, în moment 

ce poezia apolinică este sub protecţia lui Mercur. 
Ceea ce este important pentru ce-a de-a doua fază a scrierii lui Ion Barbu, cea baladic-orienta-

lă, este că aici putem aduce în discuţie pitorescul, categoria estetică cuprinsă în paradigma definiţiei 
balcanismului literar, fiind privit în corelaţie cu exoticul. Acest pitoresc urmăreşte o serie de sugestii 
din filosofia culturii lui Lucian Blaga (Pitoresc şi revelaţie, Duh şi ornamentică), regăsite mai târziu la 
Andrei Pleşu (Pitoresc şi melancolie) şi la Mircea Muthu, cel mai avizat exeget român în problemele 
balcanismului literar. Acesta  propune  o nuanţare a conceptului printr-o disociere a mai multor forme 
de pitoresc. În primul rând este vorba de un pitoresc etnografic, ivit în perioada romantismului, odată cu 
descoperirea folclorului şi a culorii locale. Pitorescul etnografic se învecinează cu exotismul şi uneori se 
pot confunda. Dar criticii români din perioada interbelică (G. Ibrăileanu, Tudor Vianu) au arătat că Ion 
Barbu nu rămâne la suprafaţa vieţii, a unui Orient luxuriant şi feeric, ci sondează dimensiunile profunde 
ale omenescului, autenticitatea trăirilor, tragedia omului scindat lăuntric din nevoia de adaptare la o lume 
primitivă şi crudă. A doua formă este pitorescul lingvistic (stilistic), echivalent celui etnografic, inclusiv 
componenta arheologică a acestuia de reconstituire a trecutului. În acest sens e relevabil stilul artistic 
al unor scriitori afiliaţi balcanismului, precum Mateiu Caragiale, Ion Barbu, Emanoil Bucuţa. nastratin 
Hogea la isarlâk fixează un alt moment al acelui „Orient apropiat, restituit în farmecul şi valorile lui. 
Dacă în isarlâk şi în Selim ni se vrăjesc raporturi umane încântătoare prin libertatea şi cordialitatea lor, 
noua poemă ne aduce înaintea ochilor viziunea Orientului tragic şi ascetic, a acelui colţ de pământ care a 
dat lumii galeria cea mai numeroasă de sfinţi şi martiri. Legenda, aşa cum a fost răspândită printre noi de 
Anton Pann, nu îngăduia evocarea unui Nastratin Hogea tragic, fantomă sângerândă a conştiinţei umane, 
care găseşte în propria ei sfâşiere alimentul său moral” (Vianu 1986: 82).

Esenţa poeziei lui Barbu se poate cel mai bine observa în ciclul „ermetic”. Poezia prezintă, în 
acest sens, reflexia lumii în oglindă fără imagini, o negare a materialităţii. Lumea este un produs purifi-
cat de „geometrie”. Ciclul ermetic aduce în faţa cititorului un joc poetic „mai complex ca oricând” (Pop 
1985: 173-174), în care se găsesc multiple permutări, figuri simbolice, care necesită o descifrare, dar nu 
de puţine ori şi improvizaţii impulsionate de materia sonoră a unor cuvinte, supravegheate de regulile 
poetului autoimpuse, versul devenind mereu greu de înţeles, tinzând de fiecare dată spre o nouă şi mai 
dificilă decodare. 

În cadrul poeziei româneşti contemporane şi nu numai, nu există multe argumente despre influ-
enţa matematicii asupra operei lui Ion Barbu, de aceea realizarea acestei lucrări va solicita cercetarea 
şi urmărilea dezvoltării operei poetice a lui Ion Barbu, începând de la pasiunea asupra cercetării naturii 
spaţiului interuman; observarea şi cercetarea etapelor operei sale, cercetarea operei matematice şi des-
coperirea surselor de inspiraţie în anumite poezii ale sale. La fel este necesar să se demonstreze faptul că 
unele formule matematice duc la crearea versificaţiei poeziilor lui Barbu; cercetarea simbolurilor mate-
matice care au echivalentele sale în simbolurile depistate în unele poezii; cercetarea influenţei matema-
ticienilor români şi străini asupra operei sale ştiinţifice; observarea anumitor critici adresate poetului şi 
matematicianului din partea altor critici literari ai timpului său ori dinaintea sa; a se dovedi în ce măsură 
Ion Barbu a influenţat contemporanitatea şi posteritatea; redarea rolului lui Ion Barbu în dezvoltatea 
literaturii româneşti  şi noutăţile pe care le-a adus în literatura română, locul lui în poezia contemporană 
europeană. La fel, în această lucrare este necesar să se dovedească ce a însemnat pentru Ion Barbu poe-
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zia modernă în conformitate cu dezvoltarea ştiinţelor moderne şi că prin opera sa a deschis drumul noii 
forme de exprimare poetică. 

Influenţat de Paul Valéry şi de Matila Ghyka, Ion Barbu consideră că arta de valoare a lumii, de 
la piramide, temple, statui, joc, muzică, s-a construit pe această constantă, de aceea şi poezia trebuie 
construită pe funcţii ale acestei constante. În acest sens, Ion Barbu afirma în interviul cu I. Valerian: „...
pentru mine poezia este o prelungire a geometriei“, adică o înţelegere adâncă, exactă şi poetică, pentru 
că poezia trebuie să fie o iniţiere în misterele lumii. De aceea unii cercetători au discutat despre carac-
terul geometric al poeziei lui Ion Barbu, ca fiind punctul sau axa de legătură dintre poetul Ion Barbu şi 
geometrul Dan Barbilian. Prin caracterul simbolico-geometric, poezia şi universul, create de Ion Barbu, 
se diferenţiază de poezia şi universul romantic, filosofic al lui Eminescu, de poezia şi universul mitic, 
filosofic al lui Lucian Blaga. În aria literaturii universale, Ion Barbu reprezintă momentul când arta, care 
a început de la geometric, se întoarce la geometric. 

Jocul parcurs de Ion Barbu în opera sa este unul izolat de spaţiu şi de timp. Odată jucat, el rămâne 
în memorie ca o creaţie spirituală sau ca un tezaur spiritual care poate fi repetat oricând. Fiecare joc se 
mişcă înlăuntrul spaţiului său de joc, care este delimitat în mod material sau în închipuire. Huizinga 
spune că înlăuntrul unui spaţiu de joc există o ordine proprie şi absolută, aceste spaţii sunt nişte „lumi 
vremelnice în cadrul celei obişnuite, slujind pentru executarea unei acţiuni închise” (Huizinga 2003: 
16), iar înlăuntrul spaţiului de joc domneşte o ordine proprie şi absolută, aşadar jocul lui Barbu creează 
o ordine absolută. Un spaţiu închis este separat, delimitat de mediul cotidian fie în mod material, fie 
mental, înlăuntrul lui are loc jocul, înlăutrul lui sunt valabile regulile jocului. Funcţia care acţionează 
în procesul de transformare a jocului în imagini este o funcţie poetică, Huizinga a denumit-o „funcţie 
ludică” (ibidem: 23). Parcurgând poezia lui Ion Barbu, atragem atenţia asupra materialităţii imaginilor, 
asupra jocului intelectului şi asupra jocului arhaic într-un spaţiu balcanic. În toate aceste etape creatoare 
ale lui Barbu jocul ajunge să fie legat de ideea că în el este exprimată o reprezentare a vieţii, care este 
altfel decât viaţa obişnuită.  
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Virginia Popović

THE POETRY AND THE PLAY – THREE PHASES OF ION BARBU’S POETRY

Summary

This article explores and analyzes the influences of game and mathematical symbols on the poetry of the Romanian 
modern poet Ion Barbu. Barbus’ lyric went not only through different phases distinct by various specific repre-
sentations, but it also went through language modifications. Thus the motive of the game which we encounter in 
Barbu’s poetry changes according to the literary phase through which the poet goes. The analysis of game as ars 
poetica by critics and other foreign and Romanian researchers represents the point of departure of this paper while 
the goal of the article is to identify those components which demonstrate that game is not only a cultural and liter-
ary topic but also a way of life. Literature itself is a game of time and space, a game of different eras and fashions. 
Poetry is a game of words and a creator of a fascinating imaginary and complex space. Life unfolds within the 
space of an intellectual game, in a world created by the mind where things are different from those in real life and 
linked with links other than the logical ones. Game is thus an element that belongs within the field of poetry and 
every poetic form seems closely tied to the structure of the game. We believe that the connection between game 
and poetry is inseparable in the sense that the terms „game” and „poetry” gradually lose their semantic autonomy. 
The paper is divided in several chapters according to, not only the phases the poet went through, but also to the 
conceptual transformations of the poet’s game.  

                 Virđinija Popović
      Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakulte, Srbija
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LA SCHENGEN LINGUISTICA DI KENKA LEKOVICH

In questo lavoro intendo analizzare l’opera letteraria di Kenka Lekovich, una scrittrice poliglotta, che ha scelto di 
essere istriana e di scrivere in italiano. Nei proprio testi, l’autrice che attualmente vive a Trieste, arriva a teorizzare 
la creazione di una Schengen linguistica, che si materializza nei racconti e nel romanzo breve La strage degli 
anatroccoli. Lo stile della Lekovich è vario, eclettico e grottesco come la Gradska Kuća di Subotica o l’hotel 
Excelsior di Venezia. La poetica di Kenka Lekovich assume anche una ben precisa valenza politica, soprattutto 
al giorno d’oggi in un’Europa che tende a indebolirsi e a diventare sempre più „Eurolandia“, ovvero una mera 
confederazione monetario-commerciale.

Parole chiave: Schengen linguistica, Kenka Lenkovich, frontiera, Istria, meticciato

Kenka Lekovich appartiene alla terza generazione di artisti italiani istriani. La prima generazione 
è composta dai cosiddetti intellettuali del “controesodo”, quelli che dal ’45 in poi lasciarono l’Italia alla 
volta della Jugoslavia, con il sogno di contribuire all’edificazione della società socialista. Molti di loro 
tornarono in patria dopo il 1948, quando Tito ruppe con Stalin. La maggior parte di questi intellettuali 
abbandonò la Jugoslavia perché restò fedele alla linea stalinista del PCI. Nel frattempo, gli italiani nativi 
dell’Istria continuavano a lasciare la piccola penisola adriatica alla volta dei campi profughi del Friuli. 
Si calcola che fra il 1946 – anno della firma del Trattato di Parigi –  e il 1956, circa 300.000 italiani su 
500.000 abbiano abbandonato le proprie case nella ex-Jugoslavia1. L’esodo è continuato e continua an-
che oggi, non in maniera massiccia come un tempo ma come un lento e inesorabile stillicidio di partenze 
senza ritorno. Attualmente vivono ancora in Istria solo 30.000 italiani, di cui 2000 in Slovenia e il resto 
in Croazia. Dal 1945 fino alla morte di Stalin, i rapporti fra “i rimasti” e le autorità jugoslave, soprattutto 
quelle croate, furono molto tesi, e non vi è ombra di dubbio che gli intellettuali del controesodo, fra cui 
vale la pena menzionare Giacomo Scotti e Alessandro Damiani, fecero da cuscinetto e da cinghia di tra-
smissione fra il regime e la componente italiana2. Prepararono il campo per la fioritura di opere letterarie 
e di saggi di ogni tipo che seguirono al disgelo degli anni Sessanta e Settanta, quando il regime titino 
alleggerì la morsa nei confronti delle componenti non slave che abitavano in Jugoslavia. La seconda 
generazione di scrittori istriani vanta così un numero incredibile di artisti, fra i quali spiccano Nelida 
Milani e Claudio Ugussi, Ligio Zanini ed Ester Barlessi, nomi poco conosciuti in Italia per via della 
“damnatio memoriae” che ha colpito tutto ciò che abbia a che fare con l’istria. La seconda generazione – 
che non è tale per questioni anagrafiche, ma solo perché ha creato e pubblicato i propri testi in un secon-
do momento rispetto alla prima – ha scritto principalmente per raccontare la propria storia, per salvare 
una memoria negata, quella dell’esodo, e soprattutto per salvarsi dalla propria memoria. Quest’ultima, 
infatti, se assolutizzata e se presente in maniera ossessionante nel ricordo collettivo di un popolo, tende 
a diventare un mito, un “corpo mistico”, una verità che esclude il dialogo con il diverso e con chi ha 
una percezione diversa dei fatti accaduti nel passato. Nei romanzi della Milani e di Claudio Ugussi, il 
complicato passato degli italiani d’Istria da passato si trasforma in Storia, vale a dire in una narrazione 

1  Cfr. Guido Rumici, Fratelli d’istria, Mursia, Milano, 2001.
2  In questo lavoro il termine componente viene preferito al più diffuso minoranza. In una società nessuno è “minore” rispetto 

al gruppo numericamente maggioritario. La diversità di usi, costumi, di lingua e quindi di mentalità è un fattore di arricchi-
mento anche e nonostante gli attriti che si possono verificare fra due differenti modi di esistere. Le culture non possono che 
incontrarsi, fondersi, accrescersi, dialogare; lo scontro fra culture è in realtà un conflitto fra ideologie delle culture. 
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lucida e razionale che tende a inglobare in sé anche altri punti di vista, in questo caso il punto di vista 
degli slavi del sud, costretti al silenzio e vessati dagli stessi italiani durante la dominazione fascista3. 

La terza generazione di artisti istriani, che in questo caso è tale anche per questioni anagrafiche, 
dato che comprende scrittori nati dagli anni Sessanta in poi, si allontana dalle tematiche dell’esodo; non 
perché le rinneghi per impeto giovanile, ma perché grazie agli autori di seconda generazione il lutto è 
stato elaborato e i tempi sono maturi per affrontare altre questioni e per scrivere testi che siano al passo 
con i cambiamenti che hanno investito e stanno investendo il mondo negli ultimi vent’anni. Certo il 
trauma, la frattura legata all’esodo aleggia anche nelle coscienze dei più giovani scrittori e ogni tanto ri-
emerge, ma l’esodo non è più al centro della narrazione. Le poesie di Ugo Vesselizza, i racconti di Carla 
Rotta e di Marco Apollonio, abbracciano tematiche che vanno dalla guerra degli anni Novanta nella ex-
Jugoslavia fino all’analisi dei rapporti di coppia, della vita in una società globalizzata dove, comunque, 
la componente italiana istriana paga lo scotto degli anni passati in un isolamento quasi totale, lontano 
dai grandi centri urbani e dalle più importanti reti culturali europee.

La letteratura istriana degli anni Novanta e dei primi anni del Ventunesimo secolo è caratterizzata 
da una miriade di giovani artisti che raramente emergono: si assiste così a una dispersione dei loro testi, 
che compaiono su testate difficili da reperire e, se raccolti in volume, in edizioni poco pregiate e di limi-
tata diffusione. Manca inoltre un progetto editoriale serio e organico che raccolga in un “corpus” unico 
le opere delle nuove generazioni; il mezzo più adatto per farsi un’idea delle tendenze letterarie istriane 
contemporanee è sempre L’antologia delle opere premiate del Concorso “Istria nobilissima”4. C’è poi 
una difficoltà intrinseca che penalizza chiunque voglia tracciare un quadro dei movimenti artistici odier-
ni in generale, e non solo di quelli istriani, vale a dire l’impossibilità di avere una visione distaccata e 
globale di fenomeni ancora “in fieri”. Nonostante ciò, è comunque possibile evidenziare le principali 
correnti che animano il panorama letterario istriano da qualche anno a questa parte. Rispetto alle due 
generazioni precedenti, i “giovani” rivoluzionano il sistema dei generi, rimasto legato, specie per quel 
che riguarda la poesia, ai retaggi dell’ermetismo italiano degli anni Trenta. La prosa, invece, aveva fatto 
riferimento al genere del “romanzo della storia”, che permetteva di narrare, di purificare e di trasformare 
in Storia un passato complesso e doloroso. Maurizio Tremul, Silvio Forza, Fulvio Meguschar, Roberto 
Dobran, Laura Marchig, Kenka Lekovich, Marianna Jelichich, Mirella Malusà, Nirvana Ferletta, sono 
solo alcuni degli intellettuali che hanno rinnovato i canoni della letteratura istriana in chiave europea. È 
interessante notare che la “terza generazione” ha lavorato e vissuto prevalentemente a Fiume, mentre gli 
scrittori delle prime due generazioni risiedevano per lo più a Pola. Dalla caduta della Jugoslavia in poi 
l’asse portante della produzione in prosa e in versi del gruppo etnico italiano si è spostata nel capoluogo 
liburnico, come già era accaduto dalla fine dell’Ottocento al 1945, quando la città era sicuramente uno 
dei centri adriatici più ricettivi nei confronti delle mode e delle tendenze europee. La fortuna economica 
e la crescita culturale di Fiume erano cominciate nel 1868 con il “compromesso” con cui Francesco 
Giuseppe aveva diviso l’impero austro-ungarico in due entità statuali, quella austriaca e quella unghere-
se, unite nella persona dell’imperatore. Fiume aveva così acquistato grande importanza e poteva essere 

3  La pulizia etnica nell’Istria e nei dintorni (Fiume, isole dalmate, Quarnero) cominciò per la verità subito dopo la Prima 
Guerra mondiale. Nel 1919 furono emanati 5300 decreti per italianizzare altrettanti cognomi slavi e tedeschi. Nel 1920 fu 
incendiato il Narodni Dom a Trieste, dal 1920 le lingue slave vennero bandite dai luoghi pubblici. Nel 1923 un Reale Decreto 
(29-3) italianizzò 800 toponimi. La riforma Gentile impose la chiusura di tutte le scuole non italiane, nel 1924 i marittimi di 
Croazia e Slovenia furono interdetti da ogni funzione. Cfr Inoslav Besker, Le pulizie etniche in istria e nei Balcani, confe-
renza tenuta a Venezia il 13/12/2003, intervento inedito.

4  Il concorso “Istria nobilissima” è nato nel 1967 ed è frutto della collaborazione fra l’Unione degli italiani dell’Istria e di 
Fiume e dell’Università popolare di Trieste. Tutti gli scrittori istriani hanno partecipato a questo concorso e hanno pubblicato 
sull’”Antologia”, che esce una volta all’anno subito dopo la proclamazione dei vincitori. Il concorso non è limitato solo a 
opere letterarie ma anche a drammi teatrali e alle arti visive. L’antologia delle opere premiate è stata un mezzo importantis-
simo per la pubblicazione dei testi istriani in un’epoca in cui nessuna casa editrice in Italia si assumeva l’onere di diffondere 
le opere di autori che vivevano in Jugoslavia. Soprattutto la Sinistra era contraria a dare alle stampe i romanzi e le poesie di 
artisti che vivevano oltre la cortina di ferro per paura che gli elettori del PCI venissero a conoscenza delle condizioni di vita 
in un paese in cui vigevano istituzioni socialiste. A questo proposito, nella casa editrice “Einaudi” Natalia Ginsburg più volte 
impedì che romanzi di grandi valore scritti in Istria, come “La città divisa” di Claudio Ugussi, venissero dati alle stampe. 
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considerata a tutti gli effetti il porto di Budapest. La città, che da sempre era stata caratterizzata dalla 
convivenza fra croati, ungheresi e italiani, accentuò ulteriormente la propria vocazione multietnica che 
facilitò la crescita di correnti artistiche che compendiavano elementi italiani, mediterranei e centro-eu-
ropei. Il passato interculturale ha continuato ad avere influssi sul capoluogo quarnerino anche nel corso 
del XX secolo dopo la dissoluzione dell’impero avvenuta nel 1918; la politica di segregazione nei con-
fronti dell’elemento slavo attuata dal fascismo, l’avvento del regime titino e la conseguente perdita del 
ruolo internazionale della città, non hanno impedito a quest’ultima di conservare un’apertura culturale 
sconosciuta agli altri centri della costa croata e che è ravvisabile anche nelle opere degli artisti di terza 
generazione. Molti di loro hanno lavorato e lavorano per conto della casa editrice Edit o per conto del 
quotidiano degli italiani d’Istria La Voce del popolo, che hanno sede proprio a Fiume. 

Negli anni in cui il quotidiano era diretto da Ezio Mestrovich5, lavorava anche Kenka Lekovich, 
all’anagrafe Koraljka Lekovich, una giovane e promettente giornalista che, nel tempo libero, si dedicava 
alla letteratura. Inquieta e intelligente, Kenka è nata nel 1962 a Fiume ed è l’unica scrittrice fra quelle 
incontrate finora ad aver scelto di far parte della minoranza italiana. La Lekovich, infatti, è uno splendi-
do e invidiabile esempio di meticciato: sua madre era figlia di una croata e di una russa, e si era sposata 
con un ungherese di Bosnia, che l’aveva presto abbandonata. Risposatasi, diede a Kenka un vero padre, 
un uomo a sua volta figlio di un italiano e di una montenegrina. La ragazza ha vissuto a Fiume e per un 
certo periodo a Londra, dove si era trasferita con la madre, una professoressa di inglese. Nel corso degli 
anni Novanta, a causa della guerra, ha lasciato l’Istria alla volta di Trieste dove ha lavorato e lavora 
come giornalista free-lance. La sua scelta di scrivere in italiano e di prediligerlo alle altre lingue cono-
sciute (il croato, il tedesco, l’inglese, il francese appreso grazie al nonno paterno, serbo), è dovuta al 
forte influsso che su di lei hanno esercitato il padre adottivo e la nonna napoletana. Considerata extra-
comunitaria dal governo italiano, ha dovuto lottare a lungo con le autorità per ottenere i permessi di 
soggiorno necessari, e ha vissuto per diversi mesi in clandestinità nel capoluogo friulano. Attualmente 
vive fra Trieste, l’Austria e l’Istria. Kenka Lekovich ha narrato la propria storia nel suo primo romanzo, 
La strage degli anatroccoli, pubblicato nel 19956, un diario ironico, tragico e sferzante che, come i ro-
manzi di Mestrovich, racconta l’Istria e la Croazia contemporanea. A differenza delle opere dell’autore 
fiumano, il primo romanzo di colei che Giacomo Scotti ha definito una scrittrice di frontiera7, è caratte-
rizzato da paragrafi brevissimi che permettono a Kenka di raccontare, con una prosa asciutta ed essen-
ziale, le proprie vicissitudini familiari, la guerra degli anni Novanta e quella del 1939-1945, l’Italia vista 
dalla prospettiva di un’extra-comunitaria che si considera – anche – italiana. Continui sono poi i riferi-
menti all’Istria odierna, ai suoi mille artisti, al rifiuto degli ideali nazionalistici dell’HDZ che l’intera 
ragione ha più volte urlato nei confronti del sanguinario presidente Tuđman, l’uomo che sosteneva che 
Marco Polo fosse croato. Nel romanzo compaiono il pittore Pino Paladin, Claudio Magris e sua moglie, 
la fiumana Marisa Madieri, insieme a Marina Cvetaeva, a Dino Campana e a Nelida Milani, a cui la 
narratrice dedica poche ma significative righe: Le conversazioni istriane si sono svolte, tutte, fra italo-
foni su una riva e slavofoni sull’altra. Cercare, come la scrittrice nelida Milani a Pola, o il parlamen-
tare Franco Juri a Capodistria, di guadare il fiume per accorgersi che non era pieno di coccodrilli, si-
gnificava passare d’altra parte, tradire. Tradire è sinonimo di tradurre o, se si preferisce, di delinquere, 
un termine che etimologicamente significa “passare all’altra riva”. Come Nelida, la Lekovich ha scelto 
per sé la poetica della “delinquenza”, vale a dire il continuo confronto fra civiltà e culture differenti per 
vivere contemporaneamente in ognuna di esse. Dalla Milani, Kenka trae numerosi elementi, a comincia-
re dalla prosa musicale e spedita, che assorbe totalmente l’attenzione del lettore, e che riesce a enuncia-
re concetti complessi in maniera semplice e immediata; un turbinio di immagini, storie, impressioni su 
cui l’autrice non si sofferma ma che si susseguono l’una all’altra come macchie di acquerelli, nitide 

5  Ezio Mestrovich (1944-2003) è l’autore più  significativo della “terza generazione”: i suoi due romanzi A Fiume, un’estate 
e  Foiba  in autunno, il primo tradotto anche in Croato, presentano un gusto per la narrazione e intrecci talmente accattivanti 
da renderli due veri e propri capolavori della letteratura europea contemporanea.

6  Kenka Lekovich, La strage degli anatroccoli, Marsilio, Venezia, 1995.
7  G. Scotti, Scrittura di frontiera: Kenka Lekovich, in Elis Deghenghi-Olujić , a cura di, La forza della fragilità, Edit, Fiume-

Rijeka, 2004, pp 230-244. Dal saggio di Scotti ho tratto anche le notizie biografiche sull’autrice.
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nella loro fugacità. È l’autrice stessa a definire la propria scrittura: Se dovessi scegliere uno stile archi-
tettonico per il mio scrivere, lo vorrei eclettico e grottesco come l’hotel Excelsior al Lido di Venezia, o 
la sua versione danubiana, la Gradska Kuća del ‘903 a Subotica. Mi incantò quel luogo di maioliche e 
ussari, di turchese e di Costantinopoli e giallo pannonico (...)8. Eclettico e grottesco, come quello della 
narratrice croata Dubravka Ugrešić, è lo stile necessario per descrivere personaggi e luoghi differenti, 
distanti fra loro più per mentalità che per lontananza spaziale9. In La strage degli anatroccoli non c’è 
solo l’Istria, ma anche Londra, Lubiana, Belgrado, la gente tollerante della Vojvodina, l’unica regione 
della Serbia che si oppose al progetto folle della “Grande Serbia” di Milošević, esattamente come la 
popolazione istriana si oppose al nazionalismo di Tuđman. E ancora l’Austria, Milano, Trieste, Napoli, 
Venezia, Zagabria, Sarajevo, la Jugoslavia, l’impero autro-ungarico, il Danubio, l’Isonzo, l’Eneo. Gra-
zie alla letteratura, Kenka inanella e annulla i confini, si prende gioco delle divisioni per superlarle e 
vivere contemporaneamente con genti diverse, in barba ai loro odi e ai nazionalismi. Goethe, Schiller, 
Hesse, Zweig incontrano lungo il Danubio di Magris Dostoevski e la Cvetaeva, Krleža da Agram e 
Crnjanski (al cui seguito si muove tutta la Fruška Gora10), e insieme tendono la mano alla notte di Cam-
pana e alla solarità mediterranea di Nelida Milani, in un kolo di citazioni, scambi, arricchimenti recipro-
ci. Sullo sfondo, i fatti tragici degli anni Novanta, l’odio interetnico, il coprifuoco a Fiume, che non 
fermano la fantasia e la voglia di scrivere dell’autrice, la quale, in un saggio radiofonico intitolata I 
speak gulasch, ipotizza la creazione di una “Schengen” linguistica, di una “Babele mitteleuropea”: in 
una lettera a Giacomo Scotti, l’autrice sostiene che ciò che le interessa è esplorare il senso della lingua 
come “casa dell’essere” e quindi, in ultima analisi, il senso della vita stessa11. L’essere della Lekovich 
è plurietnico, proprio come l’autrice vorrebbe fosse l’Europa unita. Sarebbe impossibile citare qui tutti 
i saggi, gli articoli, le poesie scritte e pubblicate da Kenka dopo il suo primo romanzo. Per quel che ri-
guarda la prosa, va segnalato il fatto che i racconti editi nel nuovo millennio tendono a essere maggior-
mente ironici rispetto ai brevi capitoli che compongono La strage degli anatroccoli. A guerra finita, con 
una sicurezza economica alle spalle e una carta di soggiorno che le permette di vivere in pianta stabile a 
Trieste, l’artista fiumana si è concentrata su narrazioni allegoriche e metaletterarie, in cui non esita a 
prendere in giro sé stessa e il suo essere “di frontiera”, come dimostra la breve prosa Se improvvisamen-
te il treno si fermasse a Maglern, vincitrice del concorso “Istria nobilissima” nel 2003. Kenka continua 
a descrivere luoghi e personaggi di diversa nazionalità, e nel racconto in questione si sofferma su alcuni 
individui incontrati sull’euro-city Vienna-Roma durante i suoi viaggi. Il lettore si diverte a leggere la 
storia di Mur, un ragazzo di Bruck an der Mur (cittadina austriaca attraversata dalla linea ferroviaria 
Udine-Villach-Vienna), così chiamato perché, ancora incinta, la madre cadde nel fiume Mur. Il ragazzo, 
ignorante e scapestrato, dopo aver lavorato in un’industria casearia fallita a causa delle normative UE 
sulle quote-latte e dopo aver assistito al suicidio del suo datore di lavoro, comprende di essere figlio del 
dio Fiume, e così comincia a girare l’Europa e a visitare le città europee attraversate da un corso d’ac-
qua. Impara così che ad Agram (Zagabria) la giustizia è uguale per pochi, e l’ingiustizia per tutti, a 
Belgrado, che di fiumi ne ha due, che tutto nel cuore umano è doppio e per ogni città bianca ce n’è una 
nera, e infine che a Praga sulla Vlatava una biblioteca può stare sott’acqua e si può annegare in un li-
bro. È l’immigrata moldava, che ha sposato un italiano per avere la cittadinanza, a subire, sempre sul 
treno, le domande insistenti della Scrittrice di frontiera, che parla e contemporaneamente scrive scrive 
scrive indisponendo la compagna di viaggio che preferirebbe dormire: viaggia infatti da due giorni, al 
confine con la Slovenia l’hanno fatta scendere dal pullman perché priva del visto di ingresso necessario 
ad attraversare la piccola nazione, e le hanno consigliato di tornare nel proprio paese attraversando l’Au-
stria. La Slovenia, l’ultimo bastione di Schengen, è inflessibile e svolge al meglio il ruolo di cane da 

8  K. Lekovich, op. cit., p. 52.
9  Dubravka Ugrešić è un’esponente della corrente modernista croata. La sua opera più famosa è Forsiranje romana-reke, 

Konzor & Samisdat, Zagreb-Beograd, 1988, un romanzo metaletterario. 
10  Agram è l’antico nome di Zagabria, la Fruška Gora è un rilievo montuoso che domina la pianura serba del Danubio; 

Crnjanski è il più grande romanziere serbo, autore delle celebri Migrazioni - ambientate nella pianura della Vojvodina ai piedi 
della Fruška Gora -  la cui prima parte è stata magistralmente tradotta in italiano da Lionello Costantini.

11  K. Lekovich, lettera inedita a Scotti, riportata in G. Scotti, cit., p. 241.
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guardia che l’UE le ha affidato. Attualità e comicità si coniugano in un binomio che porta il lettore a 
riflettere sul senso e sul ruolo dell’Unione Europea, ancora soltanto Eurolandia e non luogo di incontro 
fra le culture.

La poesia della Lekovich è invece il luogo prediletto dall’autrice in cui si incontrano le lingue del 
vecchio continente. La raccolta più interessante è senz’altro Dormi la terracotta (ovvero storie d’amore 
e di miracoli da Montona a Medea) del 1986. Il linguaggio è ricercato e l’autrice parla di amicizie, 
incontri, impressioni sullo sfondo del paesaggio istriano:

a J.P.

A Montona
Sotto il cerro, Jean Pierre
Farfalle a point
Saccheggiano l’ora dell’amore

Sul colle ti raccolgono (in sé)
Medievali parvenze
Dormi la terracotta 
Mentre scopro gli embrici
A Montona

(...)

A Montona 
l’estate festaiuola prude al naso
ragazzo libellula,
una verde toppa istria
sensazioni ti cuce sulla bocca:

bacia, Jean Pierre, bacia.
(...)12

La sensualità di questa composizione richiama alla mente le liriche di Anita Forlani, una poetessa 
di seconda generazione a cui tutti gli artisti istriani fanno riferimento13. La Forlani fu infatti una delle 
prime a scrivere una poesia dell’ “io”, vale a dire una poesia intima, e a contrapporla testardamente alla 
poesia del “noi” che piaceva al regime titino, come a tutti i regimi dittatoriali14. Se Anita Forlani era 
ancora legata a una componente ermetica, Kenka Lekovich fa proprio il retaggio avanguardistico del 
Novecento e introduce, rispetto ad Anita Forlani, elementi ironici (come ad esempio l’estate festaiola 
che prude al naso) o immagini inusuali, che costringono il lettore a fermarsi nella lettura e a cercare di 

12  Eadem, Dormi la terracotta, in Antologia delle opere premiate “istria nobilissima”, U.I.I.F.-U.P.T, Fiume-Trieste, 1986, 
pp 77-79.

13  Anita Forlani è nata nel 1930 a Dignano dove ha lavorato per molti anni nella scuola ottennale (elementare) locale. Ha in-
segnato a classi formate da alunni italiani, jugoslavi e rom in un’atmosfera in tutto e per tutto simile alla scuola di Barbiana 
di Don Lorenzo Milani. La scuola è stata per gli allievi della Forlani un’esperienza totalizzante e non è un caso che alcune 
delle più grandi poetesse istriane abbiano frequentato proprio la scuola elementare di Dignano. Lidia Delton, Adelia Biasiol 
e soprattutto Loredana Bogliun, che a detta di Andrea Zanzotto è la più grande poetessa dialettale italiana, fanno proprio 
parte della corrente chiamata “scuola di Dignano”: scuola intesa come compagine di poetesse affini per forme e contenuti 
ma anche in senso concreto come edificio. 

14  C’è da dire che il regime titino tollerò sempre il dissenso interno ed era molto più liberale di quello di tutti gli altri paesi 
socialisti. Anche altri poeti, come ad esempio Vasco Popa, predilessero una poesia dell’ “io” e il regime non li perseguitò mai, 
come invece avvenne per esempio in Albania, dove artisti del calibro di Visar Zhiti rimasero in carcere per più di 40 anni per 
aver scritto testi poetici intimisti.
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interpretare il senso di alcuni versi: è il caso delle farfalle a point che saccheggiano l’ora dell’amore o 
dell’Istria, verde toppa nel blu del mare Adriatico, che cuce sulla bocca sensazioni. Metafore, sinestesie 
vorticano vertiginosamente: la poesia della Lekovich è dinamica, fresca, ma non raggiunge la compli-
cata raffinatezza della prosa, esempio unico di meticciato in un’Europa impaurita, intimidita, che teme 
il confronto con l’ “altro”, con il diverso. Kenka Lekovich è una scrittrice che precorre i tempi dell’ine-
vitabile superamento dei concetti e delle idee non solo nazionalistici ma anche nazionali: come spesso 
accade, la letteratura è molto più avanti della politica, che al giorno d’oggi ha sempre meno il coraggio 
di osare. 
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kseniJa šuLoVić

LA ACTUALIDAD MEXICANA EN LA NOVELA DE CARLOS 
FUENTES ADÁN EN EDÉN1

El presente trabajo analiza rasgos narratológicos de la novela de Carlos Fuentes Adán en Edén. Intentamos abordar 
el fondo y la forma de la organización de enunciados y los rasgos expresivos que caracterizan la novela de Fuentes. 
Nuestro punto de partida es la estructura del texto y su valor polifacético que permea diversos contextos - históricos, 
estéticos, éticos y sociológicos. Nos concentramos, también, en perspectivas de narración y los elementos que 
destellan la realidad compleja en México con el fin de confirmar que una obra literaria no es objeto que existe por 
sí mismo, sino dentro de la actualidad histórica. 

Palabras clave: novela, narratología, perspectivas narratológicas, Fuentes, México

1.  INTRODUCCIÓN

En nuestro estudio tratamos de realizar algunas consideraciones acerca de la novela de Fuentes 
Adán en Edén y poner en evidencia el significado del texto por medio de los requisitos incorporados en 
su estructura, por un lado, y distinguir claramente los niveles narrativos que la componen, por otro. En 
este sentido partimos del nivel de la comunicación de la novela con el receptor y de los conceptos del 
crítico francés Gérard Genette. Nos centraremos en la cuestión del concepto de la voz para responder 
quién es el narrador en la novela de Fuentes. Finalmente, trataremos de determinar la complejidad y 
ambigüedad de la poética de Fuentes en la cual el simbolismo, tanto cristiano como mitológico, sitúa 
la obra en un plan universal. Partiendo de la idea de Migner que el narrador tiene un papel nuevo y una 
función nueva en cuanto a la estructura de la novela, sus personajes y el lenguaje, en nuestro análisis va-
mos a elaborar la modernidad en el tema, la modernidad en los recursos aplicados y la complejidad de la 
realidad (Migner 1970). En este sentido destacamos el principio creativo de Fuentes de que todos planes 
de la historia novelesca son entrelazados e interdependientes y que la dialéctica de la interdependencia 
se refleja en el plan histórico, cultural y psicológico. 

2.  LA VOZ NARRATIVA

Tomando en consideración los postulados de Genette, en la novela Adán en Edén concurren dos 
voces narrativas: el principal narrador autodiegético, y el narrador extradiegético que construye el marco 
en el que se insertan las historias periodísticas (Genette 1989, 298). Se trata de dos clases de relato: una 
en primera y otra en tercera persona gramatical, presentando al lector el cambio de punto de vista y la 
focalización. Por una parte, distinguimos al protagonista que al mismo tiempo es el narrador y el obje-
tivo del discurso y, por otra, los registros periodísticos. Uniendo el foco narrativo (el que habla) y foco 
visual (el que ve) la obra representa una narración personal interrumpida por los registros periodísticos 
incorporados. De este modo el autor da una perspectiva que consta de una multitud de focos. Si no fuera 
así habríamos tenido una narración subordinada a la óptica de un personaje, es decir del narrador, y una 
realidad alterada. 

El protagonista Adán Gorozpe, como sujeto lingüístico, relata los hechos desde su propio punto 
de vista, se configura a sí mismo y también a los personajes que forman parte de la acción narrada. La 

1  El presente texto es parte de la investigación realizada dentro del proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia de Serbia 
no 178002 Lenguas y culturas en tiempo y espacio.
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percepción de lo que narra se determina por su punto de vista representando una noción importante para 
el significado ideológico y estético del texto. Adán Gorozpe, el narrador, como sujeto de enunciación, 
cuenta su propia historia, sus acciones, recuerdos, pensamientos y sentimientos. Él relata desde una 
perspectiva posterior, simultánea o anterior a los hechos propios del enunciado. Este tipo del uso del yo, 
„yo cuento mi cuento”, destaca la dualidad temporal entre „yo cuento”, lo que pertenece al presente y 
„mi historia”, lo que representa el pasado frente al momento de la narración. De este modo el yo posi-
bilita al lector una profunda penetración en el interior del personaje. Es preciso indicar, también, que el 
uso del yo permite dos formas del habla, el diálogo y el monólogo interior. En cuanto a éste segundo, 
dentro del monólogo interior asistimos a la misma corriente de la conciencia que coincide con el tiempo 
de la narración. Los demás personajes de la novela existen solamente por medio del personaje principal, 
de modo que el autor no interviene dejando al lector que por sí mismo construya la opinión de los per-
sonajes secundarios. 

En los registros periodísticos incorporados en la novela Adán en Edén aparece un narrador imper-
sonal introduciendo un punto de vista más complejo y variable y una visión panorámica. Con artículos 
del periódico cambia mucho la focalización. Por medio de entradas de artículos periódicos el autor se 
aprovecha de circunstancias actuales del país para penetrar en los aspectos intrahistóricos de la realidad 
existente y para crear una visión múltiple sobre el contexto político y social dentro del marco espacio-
temporal. Al integrar artículos periódicos el escritor rompe la linealidad transportando al lector a un 
entretexto consiguiendo una estructura polivocal del hipertexto que incorpora diferentes perspectivas 
que determinan al sujeto como parte de identidades múltiples, conflictivas e inestables. Los artículos 
informan sobre la actualidad de México y del mundo, creando un contraste fuerte entre la vida personal 
del protagonista, tal como la ve y crea él mismo, y su entorno, tal como es. 

Fuentes relata una nueva historia, modernizada cuanto en contenido tanto en metodología, crean-
do, conforme a Rolan Bart, un documento de su época (Bart 1979, 116). Así la narración llega a ser una 
de las constantes de la historiografía que según Ricouer indica la interacción de tres categorías dedicadas 
a la relación de la temporalidad y la narración: la prefiguración, la configuración y refiguración (Ricouer 
1964, 218).

3.   ESTRUCTURA DE LA NOVELA

A lo largo de cuarenta y seis capítulos el autor procede a reiterados saltos temporales. El quie-
bre de la cronología se manifiesta en los hechos que no siguen el orden temporal exterior sino que son 
presentados por el narrador con total libertad según el efecto que desee producir en la obra. Dentro 
de la concepción cíclica del tiempo, Fuentes une el presente con el pasado y viceversa, por medio de 
analepsis, la alteración anacrónica del relato. Los capítulos saltan de un tiempo a otro para introducir 
algún acontecimiento importante y aclarar alguna situación o para volver a los orígenes de un asunto o 
conflicto actual.

El protagonista narrador se dirige al lector desde la posición presente siendo el pasado infiltrado 
en su conciencia por lo que a lo largo de la novela el orden cronológico se interrumpe, invierte y mul-
tiplica entrando en el tiempo narrativo. Así el tiempo pasado y presente crean una entidad espacio-tem-
poral con la que se esquiva el vacío entre el tiempo de la narración y el tiempo de los sucesos narrados. 

4.  EL ESTILO

El estilo espontáneo e íntimo de la narración se refleja en la subjetividad del narrador mientras 
que el dinamismo textual se crea por medio de diálogo entre el protagonista y personajes secundarios. 
El protagonista, a través del lenguaje individualizado, construye su propia realidad y las circunstancias 
espacio-temporales. El diálogo se presenta como una forma de dinamizar la narración y presentar la 
tonalidad de la misma y también de informar sobre el estado anímico de los personajes. Esta categoría 
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poética es una de las partes fundamentales en la narración. La red dialógica, con sus matices irónicos 
y dramáticos alterna con discursos narrativos para darles la vida. La importancia del contexto de todo 
diálogo es central y la realidad fundamental del lenguaje y el diálogo representa una de las formas de 
la interacción social del protagonista como portador de la responsabilidad dialógica. Sin embargo, en 
función de presentar el flujo de conciencia del protagonista Fuentes utiliza el monólogo siguiendo la 
gran afluencia de pensamientos diferentes que se cambian y entrelazan en la mente de Adán Gorozpe. 

Innovando la estructura de la novela y estilizando de una manera particular la construcción artísti-
ca, Fuentes consigue crear un procedimiento moderno de sincronización de temas y eventos, y presenta 
la acción de la novela en fragmentos utilizando el procedimiento de la simultaneidad de construcción 
narrativa, hábilmente utilizando también el proceso de la sincronización de eventos diferentes. De este 
modo, a lo largo de la obra, los personajes se encuentran y separan para que se encuentren de nuevo.

a) La ironía
La presencia de la ironía establece una relación particular con el lector por la necesidad de com-

partir códigos que no pertenecen a todos pero que son vitales para la comprensión de la obra. La ironía 
afecta la carga semántica literal del enunciado con miras a transmitir un sentido figurado, pero también 
expresa el caos, provocado por la cuestión de la crisis moral, social, económicas, por un lado, y una 
crisis de relaciones humanas y de personas, por otro. El carácter irónico de la novela intensifica tanto 
los defectos humanos como sociales, más concretamente los excesos de gobierno y agudos problemas 
de injusticia social y violencia política. Para el autor, la ironía resulta imprescindible, como un hecho 
existencial o, como él afirma, la manera de disminuir lo que no soportaríamos, es decir, la verdad (Fuen-
tes 2009: 115). Desde el aspecto del esencialismo según el cual la gente, las cosas y los textos tienen 
una esencia oculta que determina su verdadera naturaleza (Bužinjska, Markovski 2009, 532), el escritor 
revela al lector la imagen del Yo esencial, como una de las descripciones de la realidad basándose sólo 
en la convicción y creencia expresada en una forma de lenguaje y no en lo que realmente es. 

b) Elemento fantástico
La incorporación de lo fantástico como elemento inexplicable plantea la inexistencia de una única 

verdad y provoca la incertidumbre en el lector. El niño „mensajero” (Fuentes 2009: 39) como sinónimo 
de lo ilusorio revela con la mayor verdad aquello que aparentemente es mentira. Para el escritor mexi-
cano las ideas sobre la creación en arte y aquello que los demás califican de casi fantástico y excéntrico 
constituyen lo más característico de la realidad. El elemento fantástico sirve al escritor como un medio 
para destacar el contraste entre la sociedad moderna y rica por un lado y la miseria, delincuencia y asesi-
natos oficiales por otro. Aquello que parece fantástico no es sino una forma de ser la realidad, la realidad 
de la crisis global que influye sobre la crisis en México, en la clase media, destruida y convertida, y se 
profundiza por los ricos como los únicos poseedores de dinero conseguido gracias a la explotación hu-
mana laboral o social. 

c) Simbolismo 
Al interpretar los símbolos que nos parecen más relevantes de la trama de la novela y trazar las 

alegorías para averiguar el sentido de la narración constatamos que la aparición del nombre del prota-
gonista en el título de la obra indica su dominación completa. Además su nombre es el del primer ser 
humano, origen de toda la humanidad, Adán, el personaje bíblico. El primer hombre no pudo resistir a 
las tentaciones y se comió el fruto del árbol de la ciencia del buen y del mal, por lo que salió de la fe-
licidad eterna de la ignorancia cayéndose en el abismo del conocimiento, muy bajo en el infierno de la 
bajeza demoníaca. El protagonista Adán Gorozpe, como víctima de su propia codicia, tampoco resiste a 
las tentaciones del mundo material confirmando que el hombre no puede escaparse de su pecado inicial 
es decir de su propia naturaleza. Y aquí se nos revela una verdad eterna que el hombre no sabe cómo usar 
su propia libertad, si es que la tiene. A pesar de que le parezca que tiene libertad máxima, el hombre está 
atado por sus deseos, visiones, vicios y pasiones, pero también por el mundo que lo rodea. Queriendo 
destacar el tiempo que influye importantemente en la vida del hombre, el autor metafóricamente introdu-
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ce el astro luminoso, el cometa como una luz, como un símbolo de la fugacidad del tiempo, por un lado 
y una señal de la desgracia, de la crisis, de los cambios drásticos, por otro. 

d)  Multiplicidad del espacio
Fuentes cumple el papel del representante del mundo al que pertenece y de la cultura y tradición 

en las que están arraigados sus orígenes por lo que permite al lector reconocer en su novela la multipli-
cidad de un mismo espacio en el que el autor combina la ficción y la realidad, la comedia y el drama. La 
novela representa un retrato fiel de la sociedad mexicana actual, de la desgracia de la gente empobrecida, 
de la ciudad de México y sus suburbios, de la corrupción política y caos social que provoca problemas 
económicos y diversos acontecimientos de la vida cotidiana. Según escribe Salvador-Benítez, en la obra 
„confluyen los actos humanos descritos en su plena condición, asociados a las prácticas y rituales políti-
cos.” (Salvador-Benítez 2011: 250) Por lo tanto, se puede concluir que el poder y la violencia dictan los 
códigos de la ética y de la vida. Relacionando la acción principal con los episodios intercalados (con un 
niño con alas de ángel, las noticias de la prensa) Fuentes expresa la sensibilidad común ante el mundo de 
la pobreza, delincuencia y fracaso, como también una clara actitud moral y crítica. El autor demuestra la 
verdadera dimensión ética del texto en su totalidad como resultado de las relaciones entre niveles narra-
tivos por reflejo y equilibrio, por coincidencia y analogía, por simetría y contrapunto irónico que recalan 
en la visión del conjunto. De modo que la novela Adán en Edén representa el recado artístico en forma 
de imperativo ético porque narra y reflexiona sobre algunos de los males de la sociedad contemporá-
nea a la luz y a la sombra de caos generado del negocio del narcotráfico y la corrupción. Adán en Edén 
representa una reflexión narrativa continua de la historia de México, el pulso de la nación mexicana y 
una ficcionalización de la actualidad mexicana. En la novela Adán en Edén los hechos acontecen en la 
ciudad de México a principios del siglo XXI revelando un nuevo prototipo de gente de negocios, sus 
vidas individuales, ambiciones y modos de conseguir éxito.

5.  CONCLUSIÓN

La modernización de la sociedad mexicana trae también el problema de la negación del progreso 
y movimiento que parece imposible e inesperado. En los registros periodísticos Fuentes revela la desgra-
cia de la gente empobrecida, los problemas económicos y diversos acontecimientos de la vida cotidiana. 
En los artículos se describe el fenómeno de las ciudades circundantes a las grandes ciudades mexicanas 
llamadas „Gorozpevillas”, la gente de clase media que perdió empleo, ahorros, apartamentos. 

La visión de Fuentes corresponde al pesimismo constituido en sentido antropológico. Este recurso 
el autor utiliza para revelar la problematización de los conceptos de la verdad, para rellenar el vacío en-
tre el protagonista y su alrededor y revelar su actitud frente a la realidad cuando lee registros periódicos. 

En la novela de Fuentes se manifiesta el conocimiento del mundo, del hombre en este mundo, de 
la historia y sociedad, del poder simbólico y sensitivo del ser humano por medio de elementos sociales 
y públicos que se mezclan con lo personal, hasta muy íntimo. El lector percibe un mundo convertido en 
una arena de competiciones crueles en el cual el éxito de uno automáticamente comprende el fracaso del 
otro y el poder de unos produce el miedo en otros.

El tiempo histórico, biográfico y cotidiano, está estrechamente ligado y fusionado en caracterís-
ticas únicas del siglo XXI. Las propiedades temporales y espaciales se fusionan en una unidad concreta 
abarcando los mundos que se complementan entre sí junto a la influencia de la historia llena de guerras 
y una tradición continua. Sintiendo los problemas actuales de México como graves, el escritor trata de 
elevarlos a nivel internacional.

La novela Adán en Edén hace una interpretación intrahistórica de la actualidad mexicana, en una 
dialéctica continua entre el sujeto individual y la sociedad. El esquema de construcción y el esquema de 
composición permiten elaborar tres planes de la historia novelesca: el histórico, cultural y psicológico. 
A la heterogeneidad de la estructura novelesca nos sugiere el uso referencial del idioma que impregna 
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los tres planes indicando la hibridación del lenguaje y de los géneros literarios, relatando con una infinita 
pluralidad de maneras de narrar y variedad de temas de la vida cotidiana.
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