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PREDGOVOR 

Jugoslovensko dшstvo za primenjenu lingvistiku sa sedistem u Novom Sadt1 
nastavilo је t1-adiciju organizovanja simpozijuma sa okvimom temem KONTRAS
ТIVNA JEZICKA ISTRAZIVANJA koji se pocev od 1979. godine, п tюgbdisnjiш 
razmacima organizuju uz svesrdnu podгsku Filozot'skog t'akulteta п Novom Sadв i 
svih jezickih katedara na njemu. Као i svi dosadasnji simpozijвmi, i ovaj је Ьiо sa 
medunaгodnim ucescem i ucescem lingvista iz svih univerzitetskih centaгa danasnje 
Jugoslavije, kao i onih iz sastava prethodne Jugoslavije. 

Primenjena lingvistika kao naucna disciplina ima svoje korene u tгidesetim 
godinama ovoga veka, а kontгastivna istrazivanja, kao poddisciplina unutar pгiшenje
ne lingvistike svoj puni procvat dozivela је upravo u deceniji odrfavanja prvog 
novosadskog simpozijшna. U pocetku, osnovna paznja kontrastivnih istгazivanja Ыlа 
је usmerena па uocavanje strukturnih razlika izmedu jezika i odredivanja mogu6h 
teskoca prilikom usvajanjajednog od dvaju, ili vise jezika koji se kontrastiraju. Takva 
istrazivanja dala su znacajne i plodne rezultate, narocito kada sп se obavljala u vidu 
dobro oгganizovanih visegodisnjih pгojekata, kakvih је Ыlо i u nasoj sredini. Glavпa 
paznja tih istrazivanja Ьila је usmerena па ustanovljavanje strukturnih гazlika, рге 
svega moгt·o-sintaksicke priгode, а delimicno su obuhvatala i Љnoloske IЋzlike. 

Vгemenom, sшег i'stгazivanja se pomeгio i na dгuge ol?lasli, kao sto su pragшa
tika u siгеш smislu, te analiza diskuгsa, zatim uporedni pгistпp noгmiгanju jezika, а 
Cini se da se danas moze govoriti i о kontгastivnoj tпшslatologiji. Nove tendeпcije н 
kontгastivnim istгazivanjiшa јаsпо se ocituju i u pгilozirna VI Siшpozijuma. 1 рогсd 
toga sto se vec izvesno v1·eme cuju misljenja da su kont1-astivna istпtzivanja uglavпoш 
isпpla svoje polje гаdа i da se u njima ne mogп vise ocekivati znacajniji novi гezultati, 
о vitalnosti kontгastivnih studija u nas svedoci ne samo Cinjenica da se и ovim teskim 
vгemenima nije prekinulo sa odr:Zavanjem simpozijuшa, nije sшanjen odziv ucesnika, 
vec i oЬim i kvalitet Iefeгata, kao i plodna diskusija koja se odvijala tokom VI 
simpozijuma. 

Као i u pretlюdniш zboгnicima, radovi se i oyde objavljuju ргеша гcdosledн 
kojiш su teme Ыlе izlagane. Tako se prva tгi rada bave veoma opstim tеmшш1, kao 
sto Sll kontгastivni pгistнp policentгicnoj standardizaciji, dodiшe tacke izшedu opstc 
lingvistickog i kontiastivnog pгistupa izнcavanju jezika, te primena odгedenog gia
matickog шodela п kont1-astiranju dvaju jezika. 

Sledeca gгupa гadova za polaziste ima klasicne jezike, а tеше se kгcct1 u veoma 
siгokoш dijapazonu, od vеспе zapitaпosti шi.d Aгistotelovirn stavovima о pгiгodi 
jezika, preko razmatгanja klasicnih pгistupa prevodenju, retorici, gп1matici, te ncpгe
kinutog bogacenja leksike, metгike, гetoгike па klasicniш izvшima. 



Radovi rosveceni kontrastiпшju srpsk~>g j~zjka sa. oniшa. iz ro~i.lnske i. geпnan~ 
ske grupe pгctczno ~е bave sin.tak.si.c~m ~lt3;"J1ma. <1\.1 su pпsut~~- •. tсше 1z 0ЫasL1 
f"onetikc, lek~ikologije, ukljucujuCi i p1tanJи 1razeolog1zaшa. ruzl1c1L1l1 aspckata pгe
vodenja u оЬа p1-avca, а inovaciju p1·edstavljaju kontгastivna razmatгanja stгucnil1 
jezika i strucne terminologije, te retorickih i stilskih postпpaka. 

Kada su u pitanju kont1-astiranja шшtаг iste grupe jezika, и naseш slucaju slo
venskih, kontrastivne teme nuzno obuhvatajп i рюЫеmе dvojezicnosti, meпjanja koda 
i interl"el"encije medu srodniш jezicima, ali i pitanja poetike i slilistike, s tiш sto se 
uvek javlja i шogucnost poredenja dvajt1 slovenskih jezika sa jedniш ili vise пeslo
venskih jezika. Sve ove tешс zastupljeпe su u pгiloziшa slavista, ucesnika ovog 
simpozijuma. 

Zasehnu gшpu l"adova cine i oni koji Sl1 posebno znacajni za visejezicku srcdiш1, 
kakvajc Vojvodina. Ршссl vec pomenutih гadova п slavistickoj gгпрi, koji za polaziste 
imaju slovack.i i ukrajinski jezik, znacajan doprinos predstavljaju radovi koji se bave 
razliciliш aspektima kontrastiranja srpskog i madaгskog jezika. Tematika se i п ovoj 
skupini kгесе od t"onoloskih, preko mшt'o-sintaksickih, leksickih i semantickih islгa
zivanja, sve do ispitivanja podudaшosti шedu poslovicama na tiш jeziciшa. ' 

Sva kontrastivna razmatranja u vecoj ili manjoj meri podrazuшevaju i pedc:igoske 
implikacije koje iz njih proizlaze. Tako је odreden broj radova u ovom zhoгniku 
posvecen pitanjima usvajanja stranog jezika, ili jezika sredine na razlicitiш uzгastiшa, 
odnosu maternjeg i stranog jezika, modelima nastave jezika, kao i sirim pitanjima koja 
ukljucuju i aspekte neurolingvistike, te uloge primenjene lingvistike u siгenjп cngles
kog kao globalnog jezika. 

U zakljucku predgovora, Ui·ednistvo zboгnika i Oгganizacioni оdЬог simpoziju
ma zele da se zahvale svim domaCiш i stгanim lingvistima koji su svojim 11cescem na 
skupu pokazali da kont1-astivna istшzivanja i dalje pгedstavljaju zna<:ajnп i vital1ш 
oЫast primenjene lingvistike, а svojim radovima doprineli njilюvшn daljeш una
predenju. Poscbna zahvalnost pripada Saveznom ministarstvu za гazvoj, nauku i 
zivotnu sredinu u Beogradu i Filozot.skoш f"akultetu u Novom Sadu, bez cije matcгi
jalne podrske ne Ьi Ьilo moguce stampanje ovog, sestog ро redu, zbornika 1-adova 
Kontrastivna jezicka istrazivanja 

Radmila В. Sevic 
Mihal Tir 

Dusanka Tocanac 



Ranko Bugarski, Filoloski fakultet, Beograd 

KONTRASTIVNI PRISTUP POLICENTRICNOJ ST ANDARDIZACIJI 

Neko је konstatovao kako se lingvistika "uцюrila" od kontrastivnШ jeickih 
istrazivanja. Ne znam da li је to tacno, jer se vec vrlo dugo ne bavim kontrastiranjem, ali 
mi se cini da povremeno vredi razmisljati о novim i sasvim nekonvencionalnim idejama 
koje bi mogle da daju sveze impulse ovoj oЫasti. Tako sam i sam na nasa prethodna dva 
skupa posvecena kontrastivnim jezickim istrazivanjima poпudio jedno moguce videnje 
dvaju podrucja koja jos nisu konstituisana, i шozda nece ni Ьiti u neko dogledno vreme, ali 
koja su mi se ucinila mogucim - bar u jednoj donekle vizionarskoj perspektivi, ako smem 
tako da se izrazim; to su integralna kontrastivna analiza i kontrastivna gramatologija (v. 
Bugarski 1991, 1996). 

U istom tom duhu, ovom prilikom cu sebl dozvoliti hipoteticnu najavu jos jedne 
mogucnosti, realno jos teze zamislive od prethodnih, ali teorijski svakako zanimljive. Rec 
је о potencijalnim implikacijaшa kontrastiranja u okviru policentricne standardizacije. 

Tradicionalna kontrastivna analiza podrazumevala је da se jezici mogu kontrastirati 
kao celine. Ovaj stav је kasnije dopunjen isticanjem mogucnosti unutarjezickog 
kontrastiranja jezickih varijeteta s obzirom na njihovu strukturu i upotrebu, ali i na 
sociolingvisticki profil njihovih govornika. Specifican slucaj predstavljaju policentricno 
standardizovani jezici, kakvi su engleski ili srpskohrvaski. Tu se moze pokazati teorijska i 
prakticna potreba za medujezickim, ali i unutarjezickim kontrastiranjem standardnojezickih 
varijanti (npr. britanski engleski/americki engleski, srpski/hrvatski). U ovom potonjem 
slucaju kontrastivni pristup Ьi mogao da doprinese analitickom sagledanju - а mozda i 
kvantitativnom izrazavanju - opsega i dometa meduvarijantskih razlika, а time (u daljoj 
perspektivi) i izgradivanju objektivnih kriterijuma za utvrdivanje sta Ьi se u lingvistickom 
smislu moglo smatrati varijantamajednogjezika, а sta odelitimjezicima. (О tome su, naime, 
dosad mahom presudivali sociopoliticki kriterijumi). 

Ako za primer uzmemo srpskohrvatski, mozemo da kazemo da је оп u politicko
simbolickoj ravni usled vanjezickih dogadaja nedavno rastocen u trijezika (srpski, hrvatski 
i bosanski), ali da је u lingvisticko-komunikacijskom smislu, koji nas ovde vise interesuje, 
to jos uvek jedan jezik. (Argumentacija za ovo stanoviste moze se naCi u I delu knjige: 
Bugarski 1997). Ovako razlozeno pitanje jezickog identiteta namece i spekulacije о tome 
dokle се Ьiti tako, tj. dokle се taj jezik Ьiti govorljiv, а kada с~ postati hipotetican, odnosno 
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rckoпstruisпн. Poredcl1jtt ыt sudblnuш Intinskog ili prasl~~vcлskog ncmнju ~~~с vrcdn ... o~ti u 
шoderniш ~ivotniш ш;Јоvuш1 , gdc ~е cventtшl11c an:.Uog1Je prc mogu p0Lraz1n ~ ~аПШ'il~ЈСШ 
i пюguсеш ~utra~njc 111 statшш englcs~og (о ~~пш с~1110 Jednu na~oш~.nu da uсш1~0 шzс). 

Uopiitc нzcv, knd јс vec ohavlJcna policcntl"lcпa standard1zac1Ja, z:.1 п1zvoJ оdпшш 
izшcdu stнndпr,Jnih varijctcta u huducno.sLi nюgu61 .su tri sccnurija: (а) stabl/110.\'I, 'laklc 
odrzavanje postojece mere razlika kroz neodгedeno dug period; (Ь) konvergencija, dakle 
postepeno smanjivanje oblma razlika, sa perspektivnorn sustinskog prelaska policentricne 
standardizacije u monocentricnu; i (с) di11ergencija, dakle progresivno medusobno 
udaljavanje varijeteta, sa perspektivnorn njihovog izrastanja u lingvisticki odelite jezike. 
(V. sliku l). 

(а) 

(Ь) 

(с) 

Slika l. 

Scenario (а) је sa nase tacke gledista najmanje zanimljiv jer se sustinski nista пе menja, 
scenario (Ь) је ernpirijski redak i za nas sашо teorijsko nalicje scenarija (с), reдlno 
verovatnijeg, а i najinteresantnijeg jer se sarno tu шоzе postaviti pitanje kvantit"ikacije 
narastajucih razlika do granice kada jezicki varijeteti i u smislu ligvisticke teorije postaju 
zasebnijezici. Uz napornenu daje ta granica u principu proizvoljno odrediva, predstavicemo 
ovakav razvoj slikom 2. 

Ја ЈЬ Јс 

? 

1 }~~:.:.:"." . ." ... .'.:: Ј~Ь :: . .'.·.~ ..... ·.::::· JVc 
.·. 

~Ја~с~ 
1 

L 
JV 

Ј - jezik; JV - jezicki varijetet; lшriџmtalna сгtа - gnmica, 1щ Ciju pmizvoljno.ft ирисије mak ~; tackшte li11ije 
ispod ate simbolizu}rl mecfupoveumost JV, а strelice pokazuju pmvac kretanja 

Slika 2. 

Grubo uzev, nesto. ovako desilo se sa srpskohrvatskim, Cije su varijante Љrmalno 
prerasle u odelite jezike. No nas ovde, kako је vec receno, zanima mogucnost utvrdivanja 
lingvistickih kriterijшna takvog prerastanja. Kakvi Ьi oni mogli Ьiti? Ovde mozemo dati 
sarno najopstije ilustrativne napomene, i to s obzirom па pojedine jezicke nivoe. 

Primera radi, па fonoloskom nivou moze da dode do razlika и broju i distriЬuciji 
fonema, lпoz nautralizaciju afrikata ili na dгugi nacin. Na nivou morfologije mogu se ubrzati 
divergentni tvorbeni procesi, npr. -lac/-telj ( Citalac/Citatelj). Kod grarnatickih kaLegorija 
шоzе se zapaziti npr. razlicit tretrnan opozicije animatno/neaniшatno (covek/zadatak koga 
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sam video, nekolicina ljudi/prohlema). Medu sintaksickim obrascima relevantan је npr. 
odnos infinitiva i da-prezeпta. U leksikonu su пajupadljivije stere divergeпcije u specijalпoj 
Jeksici i termiпologiji, kao i и opstem odnosu prema internacionalizmima. I tako dalje. Svi 
ovi primeri, koji se ticu diferencijalnih razvojnih tendencija и pojedinim varijetetiшa 
srpskohrvatskog u procesu rastakaпja, navode па pitaпje graпice posle koje Ьi пagomilavanje 
sitпih razlika rnoglo uroditi kategorijalпom promeпom па relaciji varijetet - jezik. 

Sto se pak tice engleskog, cini se daje odnos izmedu dva glavпa nacionalna varijeteta, 
britanskog i arnerickog, vec duze vreme uglavnom staЬilaп (sceпario (а)). S druge strane, 
ako se uzmu и obzir svi maternji i nematernji varijeteti ovogjezika, opsta slika pre pokazuje 
divergenciju (scenario (с)). То је i glavni razlog skorasnjeg izrastaпja potencijalпo 

meduvarijetetskih ili nadvarijetetskih oЫika engleskog kao sto su International English ili 
World English, koji ispoljavaju konvergeпtпe teпdencije (scenario (Ь)). (Aktuelan sazet 
prikaz engleskog u globalnoj perspektivi daje Crystal 1997). 

U razurnevanju celog razmotrenog kompleksa koпtrastivni pristup moze da pomogne 
kako svojim osobenim komparativпim uvidima tako i svojim izostreniш analitickim 
tehnikama. Osnovna terna kojom srno se bavili zapravo se moze f'orrnulisati i kao odnos 
izrnedu unutarjezickog i medujezickog kontrastiranja. U jednoj ravni, statickpj, koja 
varijetete i jezike uzima kao zadate velicine, imamo posla sa manje-vise konvencionalnim 
kontrastiranjem teorijskog ili prakticnog usmerenja. Ali и jednoj drugoj ravni, dinarnickoj, 
koja potencijalno ukljucuje proЫern prornene kategorije kroz prelazak varijeteta u jezik, 
kontrastiranje sadrzi i jednu visoko spekulativпu dimenziju, cak па graпici fantastike jer 
podrazumeva mogucnost koпsenzusa lingvista о nivou uvek nacelno arЬitrarne linije koja 
deli varijetet od jezika. Ipak nije iskljuceno da се se i ovakva pitanja naCi па dnevnom redu 
kontrastivne lingvistike XXI veka. 

Kad sam vec dao maha masti, zavrsicu jedпirn prisecanjern koje и ovorn kontekstu 
nece Ьiti slucajno. Naime, razmisljajuCi о ulozi jezika и raspirivanju ratne histerije na 
prostoru Ьivse Jugoslavije, dosao sarn na fantasticпu ideju da Ьi se odgovarajucorn 
kornpjuterskorn analizom dovoljno velikog i reprezentativnog korpusa tekuceg politickog 
jezika i роsеЬпо govora mrznje ratovi ubuduce mogli sa dosta preciznosti predvideti, ра 
time mozda i na vrerne spreciti. S tom rnislju и glavi pitao sarn jednog kornpjuterskog 
strucnjaka, pre nekoliko godina u Londonu, moze li da zamisli situaciju и kojoj Ьi se па 
adekvatno prograrniraпoj rnasini jednog dana upalila crvena larnpica uz poruku "rat za tri 
meseca". Posle kraceg razrnisljanja оп је odgovorio da Ьi to tehnicki Ьilo moguce. Obojica 
smo, doduse, pretpo·stavljali da ni u svetu buducnosti medunarodni odnosi nece Ьiti tako 
jednostavni i da о ratovirna nece presudпo odlucivati masiпe, ali opet- ko Ьi ga znao? Samu 
ideju i dalje srnatram privlacnom, kao i zamisao koju sarn vam danas predocio. ОЬе ро svoj 
prilici deluju neozЬiljno, а zna se i sta Ьiva s petlom koji prerano kukurikne, ali ја se evo 
oglasih - makar i zabave radi ! 
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А CONTRASТIVE APROACH ТО POLYCENTRIC STANDARDIZATJON 

Summary 

Traditional contrastive analysis assumed that languages could Ье- contrasted as 
wholes. This position was later complemented Ьу drawing attention to the possibllity of 
intralanguage contrasting of language varieties with respect to their structure and use, but 
also to the sociolinguistic projlle of their speakers. This paper is concerned with the specific 
situation of polycentrically standardized languages, such as English or Serbo-Croatioan. 
Јп this instance there тау Ье theoretical or practical reasons for inter-language as well as 
intra-language contrasting of standard varieties ( e.g. British English/Serhian, American 
English/Croatian; British English/American English, SerЬian/Croatian). Јп the latter case 
а contrastive approach could contriЬute to analytic views, and possiЬly also to quantitative 
expression, of the scope and significance of differences between language varieties. Јп the 
long run this could Ье of help in estaЫishing objective criteria for differentiating оп 
linguistic grounds between language varieties and distinct languages, а distinction 
normally made in sociopolitical terms. 
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Etienne Pietri, Paris Universite de la Sorbonпe Nouvelle 

L'APPROCHE LINGUISTIQUE ЕТ CONTRASTIVE 

1. L'OВJECTIF. 

11 est couraпt, pour пе pas dire de tradition, de lire sous la plume de scientif"iques 
qu'il n'y а pas de methode еп Analyse Contrastive. Cette critique, t'ondee sur l'appaгente 
diversite de t'orme des grammaiгes contrastives, n'est jamais portee а l'encontre des 
grammaiгes des langues, lesque11es soпt pourtant forcement difterentes, meme construites 
se\on uпе theorie linguistique identique. S'il est admis qu'uпe langue modeJe les pгincipes 
descriptifs, les graшmaires coпtrastives, par principe fondees sur deux langues, пе 

peuveпt qu'etre differentes. 
Cet appш·ent рагаdохе est ampblie par la diversite des objectit"s scientit'iчL1es 

attгЉues а cette discipline, trop souveпt qualit'it~e d'appliquee. Се qualificatif signit'ie1-ait 
que les etudes contгastives sont а situer hors des etudes de linguistique generale, dont 
elles soпt pouгtant un des principaux p1·incipes de rechercl1e. Cette appгeciation гesulte 
du succes des applications daпs l'enseignement des langues des А.С. parues entre 1945 et 
1965, et de leurs relatit's echecs dans les annees soixante-dix. 

Une esquisse des approches preconisees par les theoriciens de l'A.C. devrait soit 
confii·me1· le caractere applique de cette discipline, soit relever, au travers des techniques 
appaгemrnent disparates, son unicite et, раг voie de consequence, soit sa vocatioп 

appliquee, soit son interet pour la recherche en linguistiчue. 

11. JUSТIFICA TION НISTORIQUE. 

La recherche des principes universels ou gгamшaire universelle, t"inalite p1·erпie1·e 

des grammai1·iens et des linguistes de tout temps, а conduit plusieuгs theшiciens а 

p1·econiser la coшparaison des langues comme pгincipe premieг de cette recherche. Cette 
verite, Ьiеп qu'admise et connue de tous les chercheшs, пе semЫe gueгe etre suivie 
d'et'fets dans Ia pratique. 

Pourtant, si F. de Saussure а jete les premiers Љпdements de Ia linguistique, i! Је 

doit а ses etudes еп grammaire comparee et si L. Bloomt'ield а reconst1·uit ses pi-emieres 
theшies, il ]е doit а ses etudes des langues amerindiennes. 
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Е utre les linguistes гecusent les etucles de grammai.-es c]assiqttes, саг el]es 
n о ' . " d 1 . 1 1 ь· d 

d ~1 pi·oi'eteг les pгincipes descпpt1fs u atin sш es aut1·es angues, et 1en · es 
ten ent . . . d Ј . , , . d · " 
linguistes se deinaпdent si les pпn~1pes е а g.-шnmшre ge.ne1·.at1ve ~~-, evгшent p~s еtге 
гevus а Ја Iшnieгe de Ја confгontatюn avec des Jangues de fшшlles d1fteгentes, au ]1eu de 
Јенг seгvi1· de calque. Ainsi, 1'histoiгe justit'ie !а necessai1·e conf'гontation des faits 
Jinguistiqttes aux dШerentes fшnilles de langues. 

La pгeuve de J'eft'icacite de се ргiпсiре de comparaison des Iaпgues n'est, pouгtaпt, 
pas due aux 1"eche1·ches е11 Jinguistique geneгale, mais а Ја Jinguistique dite appliquee, 
!'А.С.. Si l'шnpleш de Ја tfiche de compaшison des langues du monde а pu constitueг uп 
obstacle majeur dans sa systematisation еп linguistique genel'ale, sa limitation а deux 
Iangues, qui de ргiше abord pouvait sembler deгisoiгe, а donne son essoг а l'A.C. раг Ies 
retombees appliquees. 

Cette Jimitation de Ја compai·aison а deux l<Ingues se justiЉ1it par Ја t'inalite 
appJiquee, puisqt1'iJ s'agissait de pmcшer aux pedagogues des Jangues еt1Ћпgегеs cles 
mater·i;_шx linguistiques pour coпstн1i1·e leшs approcl1es. 11 n'y а, en tl1eшie, аuсш1 

incunvenient а се qu'uпe 1·ecl1erche soit decleпchee раг une cause ехtегiеше а Ја 

discipline, tant que cette cause пе devient pas l'objectit' priпcipaJ de Ја гесhе1·сЈ1е au lieu 
d'en demeuгe1· uп pгetexte. Ог, c'est се qui est adveпu а !'А.С., au lieu de se Iimiteг ћ Ја 
pюduction de materiaux 1inguistiques, ]es contгastivistes ont ep1·ouve Је besoin lie 
justit'ie1· Ieurs гesultats ; ils commencerent par pгoduire des hieшrchies de ditiicultes, puis 
ils continuereпt par des conseils en Љгmе de type d'exercices et, ent'in, ils constгuisi1·ent 
des шanue]s d'enseigпements. De sшte que, de nos jours, toute etude evoquaпt un lien 
avec l'A.C. sera automatiquement consideгee comme une app1ic'1tion pedagogiciue, ou 
psycho1ogiчue et, pш·t'ois meme, linguistique. Ainsi, 1'histoi1·e de !'А.С. а Љгgе, раг cette 
volonte de validel' ses гesultats, une i1ш1ge amhiguё d'el1e-meme, dc soгte que si son 
objectif п'est plus nettemeпt реп;:u, il пе peut еп et1·e autгement de son арргосl1е 

metl10clologic1ue. L'examen des principales appгocl1es cle !'А.С. deteпnineгa s'il у а une 
ceгtaine uпite methodologique au niveau des aпalyses stгictement 1ingt1istiques, c'est-a
diгe en essayaпt d'ecarter les influeпces d'autгes disciplines, notшшnent Ја pedagogie et Ја 
psychologie. 

III. LES PRINCIPALES TECHNIQUES. 
А. LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE. 

Toute entrep1·ise de recherche scientit'ique comporte, tout au moins iшplicitement, 
les phases suivaпtes d'elaboration : determiпation des objectit's de Ја гесhегсhе, 

deroulement de ]а recherche pюpгement dite, exploitation et evaluation des 1·esuJtats. 
Chacuпe de ces phases n'est pas necessairement l'objet d'etudes approfondies, саг les 
chercheurs preпnent рош· acquis certaines phases de се processus, еп se t'ondaпt sш ]еш 
experience ou leur intuition scientit'ic1ue еп la matieгe. Рош se confoпneг а cette 
demaгche, Је contrastiviste devrait deteпnineг Jes objectit's scientit'iqt1es а atteincl1·e, 
delimiter Је domaine de son etude, effectuer la comparaison, en deduire les гetombees 
scientifiques, pas uniqueшent pedagogiques, et, enfin, evaluer Ја puissance de ses 
suppositions dans diП'erents domaines d'application. 

La determiпatioп des objectifs requiert que les principes scientit'iques mis en 
oeuvгe soient precises. Trop souveпt, ]es chercheurs se contentent d'evoчuer еп 
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iniюdL1ctioв les ecoles scietttiJ'iquc~. sLtns 5е soucier de la puissaпce de ces theшies рош 
atteiвdre Јешs objeclit's. l1 t"at1L peut-eti·e еп coпclure qu'implicitement ]а reche1·che 
eвti·epгise en sега une valklatioп. Pш1rtant еп А.С. ,il serait пecessai1·e de traite1·, рош 

11 ·е 11 cite1· (1ue les p1·incipales, ,Jes чuestion1\ de la delimitation de Ја metalangue, des lieпs 
e11t1·e la tћcorie li11guistiчuc, les preceptes psychologiques et Jes methodes 
d'eпseignemeпt. Еп outre, si l'A.C. est сощ:uе comme appliquee, il t"audгait envisageг Је 
choix des niveaux de langues а decrire et leurs correspondances interlangues, 
l'opportunite d'orienter ou non l'aпalyse, les concepts de hierarchisation des resultats et 
Ies modalites de la comparaison. 

La determiпation des objectit's devoile la necessite d'harmoniseг les principes 
descriptifs еп fonction des sciences impliquees, afiп de пе pas laпcer la гecherche ve1·s 
des coпflits. Or, il pai·ait evideпt qu'a elle seule cette tache constitue deja uпе ditiiculte 
majeure et une evidente cause d'apparence de tlou dans toute recherche contrastive qui 
teпte de se conЉrmer а plusieurs discipliпes. C'est pourquoi il parait Ьiеп plus legitime 
de Jimiter J'approche coпtrastive, daпs une premiere phase, а la seule reche1·cl1e 
Iiпguistique, avant d'aborder Ја phase appliqнee de mise еп adequation des гesultats avec 
Jes objectit"s d'autгes discipliпes. La seule restгiction aux objectifs liпguistiques n'est pas 
gaгante de t"acilite, саг, еп dehors des differeпces d'ecoles, differeпces relevant, d'ailleшs, 
les ditticultes de delimiter les objectif"s purement liпguistiques, il t'aut delimiteг les 
donnees linguistiques а soumettre а }'aпalyse, а savoir, pour пе mentionner que Jes 
pгincipales, les niveaux hierarchiques de l'analyse (phoпetique, phonologique, 
morphologique, syntaxique, semantique, sans omettre que ces niveaux sont 
iпterdependants au sein de chaque langue), ou les criteres typologiques а ideпtifieг (Ьiеп 
que !'А.С. soit p1utбt uп procede de decouverte de ces criteгes), ou }es types de 
decoupage de l'expression et/ou du contenu, les registres de langues (tout еп s'assuгant de 
}eur paral1elisme dans les langues coпcernees). 

Une f"ois ces objectit's primordiaux etaЫis, Је cl1ercheur doit гесошi1· а une 
technique de mise еп para11ete des donnees selectionnees, Ја encore son choix est 
conditionne par la vocation geпerale ou appliquee de l'etude. Nous nous limiteгoпs а Ја 
seule reche1·che Љndamentale pour tente1· de mettre еп reliet· I'unicite ou Ја diversite de~ 
dit"t'erentes approches. 

В. LES APPROCHES CONTRASТIVES. 
1. LA DEMARCHE CLASSIQUE. 

La demarche classique se det'init par rapport aux principes emis par С. С. Fries 1 

dans sa puЫication, haЬituellement prise comme jalon historique de 1' А.С. Le p1·incipe 
general de cette approche est que, Ьiеп que les langues soient des systemes specifiques, il 
doit exister des similitudes et des differences еп certaiпs endroits que Је contrastiviste а 
рош· tache de recenser. La technique coпsiste а juxtaposer les descriptions de chaqt1e 
langue at'in de mettre en evidence les points de coпvergeпce et de divergence. Eile 
pгesuppose des descriptions f"ondees sur des priпcipes theoгiques identiques, dont e\le 

1 F1·ies, С.С., Tenching and Lenrning English ns а Fo1·eign Langш1ge, Ann Аl'Ьог, Unive1·sity ot· Michigan, 
1965 
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p1·esente, d'ailleuгs, un шоуеп ct'en evaluer Ја puissance. Elle est utilisee а cette seule t'in 
раг ce1·tains liпguistes, deпюntгant, s'il еп etait besoin, sоп et'f"icacite еп linguistic1ue 
generale. 

EJle pп~sente ceгtaiпes limites, саг рош шеttге еп parallele des descгiptioпs, il t'allt 
qu'e11es existent. Ог, Ьiеп des contгastivistes coпstatent чu'еп deh01·s des laпgt1es 

ешореепnеs, Jes desc1·iptions sont soit abseпtes, soit t'ondees st1г des theoгies diП"eгentes. 
Le contгastiviste doit dans се cas constгuiгe la ou Jes desc1·iptioпs manцuaпtes et 
deteпniner чuе\\е theшie lui t'ouгniгa les rпeilleшs inoyens descriptit's. Dans cette 
1·echeгche de \а tJ1eorie pouvaпt repondгe ~1 ses besoins, Је cont1·astiviste oet1vre роuг Ја 
liпguistiqt1e geпerale еп evaluant Ја puissance des theories descriptives. Une liшite plus 
iinpoгtante, enoncee dans Је priпcipe теше de cette арргосl1е, decoule de Ја specit'icite 
des langues. Еп eft'et, quaпd le coпtгastiviste juxtapose uпе langue grшшnaticale, selon la 
terшinologie saussurieпne, et une langue lexicale, Је paшlle\isшe de structшes est еп 
poгte-a-t"aux. Рош· pallie1· cet inconveпient, il а t"atlu recouгir ~1 d'autres appгocl1es 

contrasti ves. 

2. LA COMPARAISON ОЕ TRANSFERТ. 

Au lieu de juxtapose1· les desci·iptions, ceгtains cont1·ast1v1stes ont ргороsе de 
projeter les 1·egles d'uпe langue suг l'autre laпgue. Cette pгojection systeшatise Ја 

rechei·che des siшilitudes, чui conduisent а des succes dans Ја Jangue гeceptive, et ties 
ditTe1·ences qui deviennent tlagraпtes. Le pi·incipe psychopedagogique du t1Ћnsf"e1·t des 
habitudes de Ја \angue шaternelle veгs Ја \aпgt1e etraпgeгe est ainsi systeinatise рш- cette 
pгocedure. Cette techпique contourne Jes abseпces de coпespoпdances de niveau ~t 

niveuu de langue а laпgue, саг le traпsf"eгt devoile J'ecart entre le niveau de la laпgue de 
cfepaгt et ceJui de Ја Jangue d'arrivee. Cette approche ,CJUi n'est чu'une juxtaposition sous 
uпе autгe foгme , vehicule Jes 111e111es liшites, et les ecarts de niveau reveles пе constituent 
qu'une f"ш;оп de шettre еп lшпiere J'absence de coпespondance entre les sous-systemes 
de cl1aque laпgue. Neaшnoins, le principe liпguistique C]Ui stipule que tout се чui se dit 
<.laпs une langue peut еtге dit dans uпе autre Jangue, est раг cette арргосl1е cont'гonte ~t la 
1·ealite. Rechercher, раг exemple, Ь. tгadui1·e l'opposition det"ini - indet'ini dans ce1·tai11es 
Jш1gt1es slaves а conduit, раг cette technique, а demontгe1· sa гealite sous f"опле (Је 

modit"ication <.i'oгd1·e, f"ace ~ l'nbsence de toute tгасе шшphologiчue. 

3. LE TERTIUM COMPARATIONIS. 

Ces techniques sont dependantes de Ја theoгie linguistique clюisie рош les 
desc1·iptions, dont elles гevelent la puissance au sens choшskyien du tегше ; aussi, 
СОПlПlе nous l'avoпs deja evoчue, elles servent а еп deшont1·er Ја validite. L'accent, dans 
cette app1·oche, est mis sur l'existence des uпive1·saux dont l'appюp1·iation раг Jes Jaпgues 
conti·astees est inise еп luшieгe. Quelle que soit la techпique clюisie, cette appгoclle сошt 
le гisque de mouler une langue dans la description d'une aut1·e. 

Cette techпiцue, corшne les precedentes, peut et1·e quabliee de deductive, еп се 
sens CJtie \es гecheгches pгennent со1шnе point de depaгt les tl1eшies pour aboutiг а <.Jes 
grammaiгes diП"ereпtiel\es ; Ја demarche inveгse ou inductive consiste ~1 рагtiг de donnees 
Jinguistiques рош atteindгe \es gп1mmaires. 
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4. LA COMPARAВILIТE. 

Les inethodes decluctives precedeпtes пе pгeciseпt pas раг чuеЈ inoyeп 

l'eciuivaJeпce des dоппееs coпtгastees est justit"iee, aussi Jes contгastivistes ont che1·cl1e ~1 
etaЫii· Ја co111paгaЬi1ite des dоппееs а coпtп1stc1·, et Је пюуеn, аррагешшеnt Је plus sG1·, 
est Је гесошs а Ја tгaduction. I1 paгnlt et1·e Је plus sОг, сш· il est сепsе rерпхiнiге \es 
infoпnations dt1 texte de L 1 еп L2, inais toute tгnductioп пе pouvaпt qв'еtге iпtblele, il 
n'est ciu'uп шоуеп paпni d':шt1·es. I1 1·ергеsепtе, еп t'ait, Је 111оуеп Је plus et't'icace cle 
inett1·e le ргоЬlеше de J'equivaleпce se111a11tiчue entгe pnгe11t\1eses, pt1isciu'iJ p1·est1ppose le 
ргоЫете гeso1t1. Neaшnoiпs, la traductioп гepгesente uпе teclшique non пegJigeaЫe, сш·, 
еп depit de ses dangers, elle constitue tine арргосl1е de l'eчuivalence, ce1·tes dереш.Јапtе 
с\е l'Art de tradui1·e. 

La co111paraЬi]ite peut et1·e aussi арргосhее раг Ја гесhегсl1е des enonces de cl1~ЩLIC 
Jangue p1·oduits dans des situatioпs ideпtiчues, ou pJus exacteinent рага - ideпtiцues. 

Cei·tes, Ies situations sont muJtipJes et 1es eпonces еп puissance inпombгaЬ!es, шais cette 
app1·ocl1e devгait peпnettt·e d'atteindгe Jes usages f"П~CJUeПtS des sitLJatiOПS COllllШJПCS U la 
vie de tous les јошs. 

5. LA DOUBLE TRADUCTION. 

Ces cleux app1·oches sont sous-teпdt1es раг le p1·incipe linguistiqнe gene1·i1I (\Lli 
nssшe CJUC tout се qui est dit daпs une laпgue pet1t еtге dit сЈапs une aut1·e langlle, nшшсее 
роuг les situatioпs раг les t"aits de civiJisation. Une f'uis Ја сошрагаЬi1itе c.tes c.lonnees 
Љгmelles etaЫies, Је coпtгnstiviste 1·ecl1e1·cl1e les пюуеns inis еп oeuvгe daпs chat)Lte 
Jangue роuг atteindre les 111e111es t'inaJites, pllis etaЫit les coггespondaпces ot1, plt1s 
exnctement, les regles de passage entгe L 1 et L2. 

Cette app1·oche inductive des t'aits f'опле\s veгs Jes гegles, pгesente J'incoпveпient 
d'etгe ш·ientee рш Ја Jangue de depaгt, en geпeral Ја langtae шateгnelle (L l ),aussi, 
ceгtaiпs contгastivistes гесошеnt а une douЫe tгaductioп. Les enoпces de Ја L2 sont 
tгaduits еп L l, puis retгaduits еп L2 ; de cette t'ш;on Ја Јд conclitionne l'analyse, tш1ciis 
que Ја L 1 devieпt un Jieu de ret'e1·ences et поп d'inteгt'erences. Еп d'autгes tегшеs, раг се 
рюсеdе Је cont1·astiviste teпte cle decouvгiг 1es Љits linguistiчues de LI qнi ont t'ш.:ilite он 
1шi u Ја stгuctuгation de L2, et aiпsi iJ atteint \es гegles d'ecit1ivaleпce. 

La compaгaЬiJite ou Ја seJectioп des c.ionпees а соmраге1· с\е cl1aque Jangue, etape 
inteпnecliai1·e de la demaгche contгastive, devient uпе tecl1niчue рш· eJJe-ineine d'A.C., et 
,les ditJicultes гencontгees роuг justit'ie1· Ја 1·ecl1eгcl1e des equiva1eпces pose ~t la 
Jinguistique Је ргоЫе111е cle Ја st1·uctшation des t'aits ext1·a - foпnels. La puissance des 
moyens descгiptifs de Ја tJ1eoгie linguistiчue utilisee s'evalue рш· Ја puissaпce des 1·egles 
d'equivaJence etaЫie sur deux Jangues, puis coпf'iпnee ou valic.tee раг Ја шultipJicatioп 
des etudes. 

L'inconvenient majeur du гесоuгs а Ја tпtduction 1·eside dans Је t":.1it t]Lie Ј'А.С. 

devient dependante de Ј'Агt de Ја tt-aduction et чu'а Ја Ji1nite, il est реппis de se deinanc.Je1· 
si eJle n'est pas, dans cette hypothese, чu'un instгшnent d'evaluation de !а tгaduction. 

D'autant pJus que ceгtains tгaducteшs pгetendent ассогdег toute \еш tecl111iчue ~l Ја 

tгans111issio11 du sens, еп plщ:nпt au seconcl rang ]es сЈюiх des dit't'ereпtes modalites с.Је sa 
tпшsшissioп. Ог, Ја st1·ucturation de J'enonce vel1icuJe aussi un sens qt1e Је liпgt1iste пе 
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peut ignoн~г. Le contгastiviste doit, е11 consequence, Ьйtiг une tecliniчue de coшpai-aiso11 
exempte des inconveпieпts inhe1·ents aux appгocl1es pгecedentes. 

IV. ESQUISSE D'UNE NOUVELLE TECHNIQUE. 
А. LE POSTULAT ОЕ L'A.C. 

Les techniчues evoquees гесошеnt implicitement ou explicite111ent, au trave1·s du 
choix des descriptioпs choisies ou еп \es constгuisant, а des pгincipes descгiptit's det"inis 
par une ceгtaine tl1eorie linguistique, plutбt qu'a des teclшiques d'analyse des langues. Еп 
d'aut1·es teгmes, les cont1-astivistes utilise11t, рш exemple, les definitions des paгties du 
discoшs de Ја tl1eшie choisie рош dec1·iгe, tош а tOUl", les langues а contп1ste1·, au lieu 
d'analyseг les langues роuг еп decouvгiг \es paгties dLt discoшs. Cette арргосhе est 
f'ondee sш Је pгincipe Љndшnental (!е l'A.C., enonce рш- С.С. Fi·ies ,а savoiг cellli Lie la 
compшaison des descriptions des \angues, qlle nous souhaite1·ions 1·е111р\асе1· раг uп 

pгincipe de douЬ\e шшlуsе des laпgues ; ainsi au lieu de соmрагег \es гesLtltats descгiptit's 
des gгш111naiгes, \'А.С. etaЬ\irait des eчuiv.ilences entre des analyses. L'A.C. ,ne seгait 

plLIS une grammaiгe des епешs OU des dit'f'icu)tes cle passage d'une Jangue а J'aut1·e, 111ais 
tout all contгaiгe une gгшшnаiге des succes, c'est-~t-diгe des conditions du passage des 
enonces de L l а L2. 

Cette арргосhе se t'onde sш une adaptation de l'hypothese t'ondainenta\e de \а 

linguistique emise par L. Bloomf'ield 2 au cas particulieг de 1' А.С" Ainsi, Је p6stulat 
suivant :"Dans ceгtuiпes communautes (communautes de langue), il у а des епопсеs 
linguistiques qL1i sont \es memes quant а Ја Љпnе et c1uant au sens" s'enonce1·ait en 
linguistique contгastive : "Dans dit't'eгentes communautes cle langtJe, il у а des e110nces 
Ji11gL1istiчues dit't'e1·ents СЈlШПt ~1 \а t'oпne, mais \es memes quant au sens". Се postLJlat 
valide Ја teclшiчue d'ana\yse linguistique раг \а commutation et son application а \'А.С. 
consiste а et1ectueг une douЬ\e c01шnutation, а savoir commuter des elements de L 1 et 
concштemment des eJements equivalents de L2, puis deteпnineг les conditio11s Чlli 

autoгisent Ја coгrespondance des t·oпnes de langue а \angue. 

В. LA МЕТАТАХЕ. 

11 s'agit, en Љit, du pгincipe de Ја metataxe de L Tesniere, lequel s'enonce ainsi : 
« La metataxe n'est qu'une application du pгincipe (le l'independance du stшctшal et dLt 
Semantique .. " puisqџ'j] s'agit d'expгime1· une idee SeJШШtique111ent identique рш· LIП~ 

phгase stгuctuшlement dit't'eгente. )):i Cette dblinition 1·ecouvгe еп t"ait celle de Ја 
tгaduction. Elle constitue uпе metlюdologie de Ја comparaison des Iangues pllisцu'il s'agit 
de ctetermineг \es t'oпnes stгuctшales equivalentes de langue ~\ \angue рош une idee 
sеmЬ\аЫе. 

La metataxe peпn.et de constate1· que ni les valences, ni les f'onctions valenciel\es, 
ni !еш distгibutioп co'incident necessaiгeшent de langue а langue. II s'agit раг conseцuent 
d'examineг les « tгaductions prot'ondes »

4
• Les « t1·aductions supeгf'icie\les » 5

, lesc1ue\les 
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par principe ne devraieпt pas exi~teг, cшrespo111..laie11t ;,шх trш.Juctioпs t'orm~llcmen1 
t'ide1es. L. Tesnieгe nous dоппе plus1eшs exe1пpl~s dc 111eta1axe tlont nous пе 1·et1e111Jrш1s 
que queJques-uns рош demontrer J'utilite t.lc сене appl'Ocl1e. 

L'exempJe, Је plus souveпt cite р3Г \cs contrastivistes, est celt1i tlc l'exp1·cssiш1 

an(ТJaise « 1 miss you » qui se traduit par « vош; ше IПi.НlCJttez »6 ou lcs ucta11ts i11verse111 
te:r distriЬution par rapport au regissant. Cette metataxe illustre Ја пecessite de suiv1·e Ја 
demarche precoпisee, а savoir, partir de Ја fшme supert'icielle Vel'S J'experimende et 
trouver Ја nouvelle t'orme superficielle en рш·tапt de J'experimende. 

Les diatheses posent Је delicat proЫeme de leur existeпce dans Ја langue сiЫе et de 
teurs equivalences. La diathese causative s'exprime synthetiquemeпt daпs une langue, 
anaJytiquement dans J'autre ou par uпе autre diathese. Tesпiere7 dоппе l'exempJe du 
t't-aщ:ais « envoyer cherche1· » ou envoye1· = faiгe aller, face а Ја tшduction allemaпde « 

hoJen \assen »ou « а\\ег »est compris dans « holen »= alleг chercher, « lassen » mш·quant 
Је Љctitif. Еп outre, sеЈоп Tesniere, si la diathese factitive est t'requente еп fral1€;ais, е\\е 
est peu utiJisee еп гusse ou еп alle.mand. Ces Jangues гecourent а uп circonstaпt de cause 
saпs changer de voix. ' 

La traductioп d'une fonction actaпcielle par uпе t'oпctioп circoпstancielle moпtre 
qu'iJ пе s'agit pas de comparer les traductions superficielles mais d'atteiпd1·e Jes 
traductions profoпdes. Nous termiпerons се t-appeJ d'exemple par ceJui de l'allemand 
« Aпton schwimmt tiber den Fluss » dont Ја tгaductioп пе devгait etre que « Antoine 
traverse Је fleuve а Ја паgе » et поп « Antoiпe паgе а travers Је tleuve » . Ici, Ја t'oпctioп 
predicative, elle-meme, chaпge de lапgне а laпgue. 11 s'agit, еп coпsequence, dans 1а 
metataxe d'anaJyse1· les structures superficielles des langues еп рrепапt pour tertiшn 

compaгationis Ја structure semaпtique ou experimende qui leuг est commune, ou p1·oche. 
11 reste а decouvrir, daпs chaque Jangue, les шotivations de ces choix de structuгatioп 
dit'f'ereпte pour des experimendes apparemmeпt semblaЫes. C'est Ја techпique de 
l'AпaJyse des Succes que пous рюроsопs pour Jes atteiпdre. 

Le choix d'uпe nouvel1e terminologie pour се qui peut пе paraitre qu'une АпаЈуs~ 
Coпtrastive parmi d'auti·es est motivee par Ја demarche рюроsее mais surtout рш· les 
connotations attachees а cette derniere expressioп. Еп effet, l'A.C. evoque trop souveпt 
uпе recherche systematique des erreurs des apprenaпts, Ьiеп que се пе soit pas sa 
vocation mais се qui fit а uп certain momeпt sоп succes. Or, пoti·e iпteпtion est tout 
autI"e. Nous souhaitoпs atteindre les raisons qui coпduiseпt aux choix des « tl"aductions 
prot'ondes » , donc les equivaleпces reussies ou 1es Succes. Еп outre, Ја technique 
рюроsее depasse la simp1e juxtapositioп de dоппееs diПereпtes par nature de langue а 
langue. Е1Је recherche par une douЫe aпalyse Jes stгuctшations repondant а un meme 
сопсерt et determiпe Jes conditions de choix des equivalences correspoпdant aux 
situatioпs et а l'iпtention du locuteur ou tгaducteuг ou pedagogue. 

r. idein р.288 
7 idein р. 294 
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V. UNE NOUVELLE APPROCHE 

А. LA TECHNIQUE. 

Cette technique se scl1ematise de Ја t'ш;on suivante : 

1. Deliiniteг les elements de depaгt de chaque se1·ie А etudieг. 

La tl1eoгie Iinguistique constitue \е point de depaгt du choix des eleшents, е11е 

Љшnit les cгiteгes de deliшitation des unites ou eleшents а сотрш·е1·, qu'il s'agisse de 
maгques moгpho!ogiques (les teппinaisons de tel\e categ01·ie), ou de tournшe syntaxique 
(les diatl1eses) ou de concepts gгшшnaticaux (Ја det'initude), ou d'ele111e11ts seшantic1ues 
(les ctesignations de tel concept : ensemЫe d'aпimaux), ou de structures valencielles, etc .. 

2. Ideпtit'ie1· les valeшs oppositionne\Jes de chaque se1·ie. 

Elle Љuгпit aussi les pгiпcipes de cl10ix paпni Ies pш·adigшes aiпsi co11stгuits, c'est
a-diгe que\Je maгque coпespond а tel c\10ix, чuе\Је diathese utilisee daпs te\Jes 
coпditions, quel пюt utilise daпs te11es situations, etc. Puis, \а 111еше ana1yse avec Jes 
me111es principes li11guistiques de decoupage, d'identification et de classement des 
elements est t1tilisee рош Ја deuxieme langue. 

3. Conditions de passage гecip1·oque entгe \es deux seгies. 

C'est l'Analyse des Succes pгoprement dite. Elle consiste а еtаЫiг les conditions de 
coггespondance des dit't'eгents choix, се que је denomme les decle11cheuгs, а savoiг 

que\les conditions cteclenchent telle Љгmе gгшnmaticale. 

4. Choix des adequats. 

De Ја douЫe analyse aiпsi etТectuee, il t"aut, suivant Ies situations et l'intention uu 
contrastiviste, deteпnineг Ies coпespondaпces еп paгtant des conditions de clюix et non 
cles tгaductions elles-memes. C'est се LJlle rюus appelons Jes « adeciuats », сш ils 
indiчuent Је choix Је plus adequat а \а situation de coшmunication de l'enonce t.-aduit et 
aussi ~' l'inteпtion du contгastiviste. Се deгnieг peut vouloiг donne1· une tгaduction t'ide\e 
ou litte1·aiгe ou adaptee а \а situation 'c'est « 1' iпteпtion tгaduisante ». 

В. L' ANAL YSE DES SUCCES. 

Cette <ippгocl1e qui utilise \а theo1·ie t'onctionne11e de L. Tesnieгe et la techniчue de 
J'Aпalyse des Succes ргеtепd d'abшd at't'ineг l'analyse linguistiчue des deux langues. En 
et'f'et, elle peпnet non seuleшent de depasseг \а siшple juxtapositioп, шais aussi et sшtoL1t 
de developpe1· les paгadig111es des foпnes .-epoпdant au concept de depai·t quel чu'еп soit 
Је пiveau linguistique (phonologique, moi·pl10log;ique, syпtaxiчue ou semantiцue). Ai11si, 
раг exemple, si une des t'ш;опs d'eviteг, еп Угащаis, de citeг l'agent est \е passit". Le 
pai-adigшe deteпnineгa les conditioпs de се с\юiх Љсе а celui cl'un pгonum pe1·so1111e\ 
indeЛni ( « оп » ou « quelqll'un ). Е11е ргеtепd ensuite proposer aux enseignaпts, 

пotшшnent des langues etгange1·es, поп pas une methode ou une teclшiчue 

d'enseigne1пent, mais une possiЫe appюclie de 1·aisonnemeпt pour арргепd1·е а репsег 
dans J'autre ]angue ou ~' tгaduiгe suivant l'intention choisie. 
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Cette techпique n'est d'ailleurs qu'une theorisatioп ou systematisatioп d'un procede 
deja utilise dans Ја vie pшtiqнe et t1nive1·sitнirc. Aiпsi la puЫicite adapte son message а Ја 
regioп et а Ја Jaпgue dt1 pays, sans ёtге tme tra,\uction пшis pJutбt une recherche des « 
adequats ». Ainsi aussi ce1·raines grammaires contrastives опt ete puЫiees dans Jes deux 
tangues, sans чuе Ја lectшc Љсс-il-Љсе de с\шqне langнe soit necessaiгement une t'idele 
tгaduction litteгai1·e de l'autre. 

Cette technique s'applique а tous Ies пiveaux de la hierarchie linguistique (de la 
phoпetique а Ја semaпtique),saпs poser Је delicat proЫeme des i-apports intt-aJaпgues de 
niveaux а пiveaux, пi celui iпterlaпgue de chaпgemeпt possiЫe de пiveau puisque Ја 

commutatioп sur Ј'еnопсе еп L l Љit apparaitre les variatioпs de L l et la commutation sш 
I'enoпce co1тespondant еп L2 les variatioпs de L2. Ainsi, pour donпer un exemple 
schematique, Ј'еnопсе "Eteigпez" entralne des recheгches morphologiques, mais aussi 
des recherches d'equivaJents semantiques du geпre "Lumiere", "Pouvez-vous eteiпdre" 
ou "11 у а tгор de lumieгe", c'est-a-diгe une recherche d'eпonces similait"es, mais 
depeпdant des situations d'eпonciation, JesquelJes, mises еп pш-allele avec Ја теше 

recheгche en L2, conduiront а deux paradigmes. 11 1·esteгa alшs au contгas~iviste а 

deteгmiпer les conditioпs de passage de Ll а L2 et vice Ve\"sa, en d'autгes teгmes le 
contrastiviste construira une grammaire des succes. 

Notre inteпtioп n'a pas ete de detailler exhaustivemeпt Ја techпique de l'Analyse des 
Succes ou des exemples. ElJe а plus simpJement ete de soumettre а Ја Cl'itique 
scientШque une approche contrastive que nous esperons prometteuse. Prometteuse 
puisque nous pretendons qu'elle t'avorise l'elargissement de la recherche des « adequats » 

, et surtout puisqu'elle se veut un des moyeпs d'apprendre а penser dans l'autre langue. 

С. LA GRAMMAIRE DES SUCCES. 

La пouvelle demaгche proposee consiste а appliquer le principe de Ја juxtaposition 
de l'A.C. classique non plus aux descriptions des langues, mais aux analyses des langues. 
Le principe foпdameпtaJ de toute theшie d'anaJyse des langues etant Ја comшutatioп, 

Jaquelle d'ailleurs peut etre utilisee sous diПёгепtеs Љrmes, nous proposons d'eft'ectueг 
une juxtaposition des commutations afin de comparer les conditions de clюix d'un 
element linguistique par rapport aux autres et d'etaЫiг les equivalences conditionneJles 
du passage de Ll а L2. Certes, l'element Jinguistique de depaгt de la commutation еп Ll 
se1-a traduit еп element de dcpart de Ја commutation еп L2, mais les vш·iations de t·шmes, 
entralnees par le principe meme de l'analyse, minimiseront Је choix de cette premieгe 
tгaductioп, puisqu'elle n'en sera plus qu'une parmi Jes autгes. 

Le reprocl1e majeur qui peut еtге emis а l'encontre de cette approche гeside dans Је 
t'ait que la somme de travail requise paralt Ьien plus consequente que Ја simpJe 
juxtaposition de deux descriptions, а telle enseigne que ceгtains ont meme avance Је 
terme d'utopie рош· qualifier cette proposition ; cependant, il est aise de 1·epondгe que si 
cette demarche est utopique, aJors la linguistique l'est tout autaпt, puisqu'il ne s'agit que 
d'appliqueг conjointement les techniques linguistiques а deux langues et d'etaЫi1· les 
coпditions d'equivaJeпces, c'est-a-dire une Grammaire des Succes. 
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Rez i me 

Jst1·cdivш~ia u11ive1-zalnili p1·incipa Opste Gnunatike mogu se zastrovati sшпо 1ш 
щю1·et/jivanju jczika, tj. па kontl'asli\11юj unalizi. Met/jutim, efikшmo.\'t kont1·a.'ilivnt.! 
analize ,/okt1nl}e .о;е и с/отет1 primenjeniћ izt1·azi11шф1. 

Glavni metoclolo.~ki postupci и kontrasli\moj шmlizi (klasit.~lli p1·isl11p, 
upo1·e,{iii1щlje tl'lms.fen.1, tel'lit1m com/J(ll'llf io11is, upcm!dljwost, d\1ostl'l1ko р1·е,1офt!1~је) 
,/op1·ino.ve tla se ор1·0/ю \1t1/janost 11 p1·avom smi.vlu J"t!!ci ling,,istic.-:ki'1 tem·Ua. 

No11i p1·istup, analiza u.rpelщ poku.~m1a da izheg11e пedm·ecenosti koje su 1ш\•еt!епе 
11 .i;i.vtematizac(ii osnovnih lin1r11i.o;tickill p1·i11cipu i dvostl'llktJ p1·imenu p1·incipa 
komuf(fcije poёetnili zajcmdnickih е/етепаtа, sistemutizac(ju p1·incipa metatak.ve. 

(· 
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Dusanka Тосапас, Filozofski fakultet, Novi Sad 

RECENICNI ELEMENТI - PRIMENA DEPENDANCIJALNOG 
MODELA U GRAMA ТICI SRPSKOG I FRANCUSKOG JEZIКA 

~ 

О.О. Osnove dependancijalnog lingvistickog modela postavio је Lisjen Tenjije1· 
(Lнcicn Те~шiе1·е) LI пшо~n postsosi1·ovskoin peгiodu koji јс, tadnsnjoj evгopskoj 
Jingvistici, dor1eo mnogo svezЉ icleja, роёеv od oпih koje su 1·azvijali pripпd11ici 
Zcncvskog lir1gvistiёkog krL1ga 1 ili nesto knsnije Praskog lingvistikog k1·t1gn2

• Teпjijer·ov 
depcnd<шcijal11i 1110dcl шzvijпo se 11czavisno od p1·og1·amski11 op1·ccleljeпja Veliki\1 
lingvistiёkiћ sko\11, iako sasvin1 Ll dнhu sa tcn(.lencijan1a kojc S\I p1·oizi~le iz Sosia·ovog 
Кш·sа op.vte ling,,istike i t1 skladu sa shvatanjem ројп1а funkcije koje p1·oizlaze iz 
nшostV&l \1ijcrarl1ijski t1sposLav\jeni11 odnos3 mcdLJ jezicki1n e(e111entima. 

0.1.Kada su 1959. godine objavljeni Elementi strukturalne sintakse Lisjen 
TenjUeщ dvadeset godina ро zavrsetku rada na njoj, i pet godina posle Tenjijeгove 
sm11i, i-eakcija javnosti na jedan zakasnelo ponuden lingvisticki model Ьila је pгilicno 
slaba. Dшge teшije, aktuelnije, zauzele su рюstш na lingvistickom polju. 
Dependancijalni strukturalno funkcionalni model Tenjijerove sintakse, sa izгazitim 
inteгesovanjem za funkcije i·ecenicnih elemenata i usmerenjem ргеmа upotгebi nove 
gramatike и pedagoske svrhe koliko i prema jezickoj analizi, delovao је prevaziden и 
v1·eme 1-adanja iskljucive teoгijske misli и nauci о jeziku. U takvom i-aspolozenjп 
lingvisticke javnosti Tenjijeгova teoгija morala је da saceka nekoliko godina na duzпo 
pl"iznanje. 

Ono је moIЋlo uslediti, ne samo zbog izгazitog univeгzalizma kome tezi, vec, i 
naюcito, zbog teшijsko-didakticke 01·ijentacije Tenjijerovog ucenja. Razпidena na 
impozantnom broju razlicitih evropskih jezika medu kojima, ршеd klasicnih jezika, nisu 
izostali slovenski jezici (slovenacki i шski), Tenjijeгova teorija је imala izuzetnog 
odjeka kod nemackih lingvista tokom sedamdesetih godina. Oni st1 ovaj model 
p1·imenjivali и nekoliko istгazivackih centaш, а iz jednog, iz Manhajma, sa Rudolfom 
Engelom, dependancijalni model је stigao и nasu s1·edinu i posluzio, izmedu ostalog, za 
desk1·ipciju и Gramatici srpskohrvatskog jezika za strance kојп su upгilicile Pavica 
Mгazovic i Zora Vukadinovic. 

1 Chпrles Bally, A!Ьert Secl1ehay, Sergej Karcevski, Henri Frei 
2Troubeckoj, Jakobson . 
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2 
N 051-edпi cilj ovog ekspozeri znmisljen је kno upш·edivnnje 1·eёe11iё11ill 

о. · 
1
.P:rog i Љшcuskog jezika prcko modela depeпdnncijalne gr·amatikc. p1·i ёеmн 

оЬп1zаса s : . Ь k . 'k "k . za etalon ћteli da koпst1mo о rasce srps og JCZJ а рп ·nze111e u pornenuto.1 
~~~пщtici Pavice Mп1zovic i Zоге Vukadinovic. Medнtim. kпko se ш1sе sћvatш1jc 
гесепiспоg оЬп1sса geneгalno, п posebno jeziёkog оЬгnsсп izvcdeпog ро 
dependaпcijпlnoш modelн, п1zlik11je od oпogn sto је tJ Gmmatici pr·iknznпo kao ob1·i1zci 
s1·pskog jezika, оvпј ekspoze се se t1 velikoj ше1·i baviti i kon1entarisanjem pгiгede11og 
шateгijala3 . Pгetћodno, misliшo dп је pott·ebпo t1k111tko foпn\llisпti pгincipt: 
dependancijalпe gгaшatike na kојiшп se zasnivn opis osnovnЉ 1·ece11icпi\1 st111ktt11·i:1. 

0.3. Osnovna stгuktшa геёепiсе od1·cde1ш јс glngolskim шrkleшюm. В1·ој пktnш1tn 
impliciпшili н gl<1golskoш nнkleusн don1iш111tno јс pita11je receniёпe struktшe. Na 
osnovн valence, indoev1·opski glagol4 

- ukoliko nije avnlent•ш. tj. liseп moci vezivi:шja 
eleшenata - vezнje najvise ti·i <iktantri koje Te11jijere, da bi utvrclio Љпkсiош1lпt1 п1zlik11, 
naziva pгvi <ikt<int, dшgi akt<int i tгeci пktant.s Aktnnti нёestvujt1 \1 pJ·ocesu glagol~i. па 
bilo koji пacin, cak i sasvim pasivan. Uslovi oclvijanjn ргосеsп: mesto, v1·eme itd., 
iskazвjll se siгkonst<1nsiш<i, koji su iпасе ncznvisпi od glngola, ра sntпim ti111 пе 
pгedstnvljaj11 deo osnovne stшktшe. Srin10 tI гetkim slвcnjevimn , 11 oпim 't.1 kojima 
se1шшtizшn glagola to пшnесе - siгkonstnns moze post<iti adveгbijalni aktrшt, i tada se 
vezuje zri glngol. 

Gгшnatickoш logikoш u aktantimri i siгko11stпnsi111i1 prepoz11aje1110 t1·nclicioш1lne 
геёсniёпе clelove : subjekat, objekte i od1·edbe. Od Aгistote\n do Рш·t l{oyнla", pn i 
naclnlje, gпшшtikп ciпi distiпkcijt1 iz111e,1u subjekta, koji se ппalizirn kao pojani о ko111c 
se пesto knze i p1·edikntn koji је опо sto se kaze о subjekttt. Tako uspostnvlje1ш 
opozicijп izmedtt subjckt<i i p1·ediknt:i zш1zelc.1 јс mesto kao logickn kntcgщ·ijn ш1seg 
mislje11jn u gп1m:itickom sistenш, ttp1·kos t01ne sto se odrюsi prisutni tt јеdпој 1·еёепiё1юј 
st1·i1ktш·i пе rпоgн t1vek podvesti potl ovu zako11itost(• - i t1p1·kos to111e sto se t1vo<le11je111 
н a11nlizt1 opozicije iz111edt1 s11bjekta i objekta ш11·usava stп1kt1m1\nn 1·avпoteza r·cce11ice ... 
jef ( Opozicijn) \1(){/i k fO/lle rill izdvoji kaO ,'ilJbjekaf jedan Od йkfatJU{Q, SfO lingVLSflCktJН 
i:injenicama llt! moze с/а :.·е O/Jl'a\1{/a. 7 

Medt1 nktппtimu postoji rozlikп. R<1zlikn је zasnovпш1 пri njilюvoj poziciji рге111а 
glagoltt, n ne 11а opoziciji kakvн роzш1је tп1dicion<i1na gгamatik<i. Stoga, aktanti st1 svi 
podjednnko dopuпe, а si1·ko11staпsi, koji stt samo izt1zet110 vezat1i za valcncu glagola, 
koji st1 p1veпstve110 eleп1enti рп)si1·епе 1·ecenice, jest1 dodaci odno.sпo advc1·Ьijnl11e 
clopt111e. Pt-emn tomc. dopu11e podredene vnlencijskoj moci glngoln, u tl neki111 
1·c:ilizacijn1ш1 ј ndverbijnlпi dodпtak нslov\jeп valencotn glagoln, sпci11javajt1 jezicki 
obrnznc. Pi-in1c1·a radi, receпica Реtаг pise pisma Mm·(ji .\'\1ake netlelje - tl svojoj 
st1·вktш-i inia tri dopt111c, prva Ре1ш·, dп1ga pismo. trecn Mm·(ji, odпosno jed11u tt 
пominntivн, d1L1g11 tJ akttzativu, i t1·ec11 u dati\'u; tl reпlizнciji ove 1·ece11ice jav\jn sc i 
jedan <.todat<ik - svake 11elie(ie, koji 11ije vcznп zn glngolski nнklet1s, vec zn 1·ealizovar111 
1·ece11icu. Dopttnc su пosioci prima111il1 .-eccniёnih funkcij<i koje н гealizaciji шоgн biti 
dcte1mi11isane sektшdnrnim funkcijпmп, kao па p1·imeг Мој bt"af ос! stl"ica zicla kui:u ос! 

3 Mrazovic, V11kndil\ovii::. G1·ш1шtika srpsko/11-i111l.~kogjezika, sti·. 472-473. 
~.Tet1,iijerc sшatra dn јс to gcaн::rul110 zu gla~olc svЉ jezika. 
$ Prim~ 11ct11111, sccoi1d ш:tn11t, ticrs щ.:tп11I. 
" N11 priшcr: rc:c:!1щke hcz s11\)jek1&1. 
7".ћiisчu'elle co11dL1it а isolcr соmшс s11jct ш1 dcs act::шts, il l'exclusioп des nut1·es, lesчllels se lюt1vc11t 

r~jutcs dans lc p1·Cdicnl рёlе-щё)с nvcc lc vc1·bc ct loLrs les ci1·co11sta11ts. C'est а accorde1· а 1 'uп des elemeвls 
dc ln pl11·лsc ш1с iinportnвce dispюportion11cc, qL1'ш1сш1 Љit li11guistiq11e пе j11stific prts. Еlетщ1/s, l 05. 

20 



ti·i sprata. Odnos i_zmed11 ~~·iшnшill i sckнn~l11rni_l1 fttn~cija је i~~ntiё~ш oclnosн izтedн 
glagola i pгima1111J·1 fнn~c1.1i~: g~~gol .1.'pп1vlJa _r1шшrn1111 fu~kc1Jn1ш1, .0~1е sн, dakle, _na 
nizoj Iestvici и gп111шt1ckoJ_vћ1J~l-~~11J1, -~· р1~1~1::~ше fu~1kc1J_e Ll~J'ПVIJnJH sekun~a111~:1 
funkcijama koje st1 tt gп1mnt1cko.1 h1.1e1·ahtjt 111zc postavl.1e11e 1 zav1sпe od врп1vшh 1·ес1. 

О.4. Osnovш1 stгuktшa nekog jezika jeste zapп1vo Ьгој kornbinacija medu jezickiш 
elementima - nosiocimп p1·i111amill Љпkсiја. lzvan оvЉ еlе1пс1шtа, jcdiпo adveгЬijnl1ш 
dopнna neoph~dnп zп smis:ю pюcesn iskazanog gl.agolo~, k;~o ш1 primc1· Ја ."·1т.1_1.~је11! и 
Beogradu, moze dn ш1е 11 os110vnt1 st111ktнп1. Dп1g1 ()оdпс1, а 1 sek11шlarne funkc1,1c, 1шю 
elementi osnovnil1 stп1ktшп: dodaci - zato sto ргiраdајн гcёenici, sek1111d11me fuпkcije -
zato sto dete1minisн nosioce pгiтLlшih fuпkcija. 

Ove p1·emise, koje pгoizlaze iz Tenjijet"ove dependancijalne gп11natike koja је 
pI"imeпjena kao model и popisu jezickih оЬгаzаса u Gramatici s1pskol11·vatskog jezika za 
sti·aпce, jesu osnovne teшijske pгetpostavke kojima сето se шkovoditi u pгeispitivaпj11 
оЬгаzаса ЩJskog jezika i и njihovom suprotstavljanjll fгanct1skim ekvivalentiтa. Zbog 
bi·ojnosti оЬгаzаса, ukupno ih је izdvojeno 46, тi cemo svoj koтentaг usmeгiti na jedan 
deo, tj. na 30 ob1·azaca sa dopнnom u noтinativu, а koji su t1 G1-шnatici ilu~tгovaпi 
sledecim ргimегiта: 

Receпicпi оЬшzас 

1. пош 
2. nom gen 
3.nот dat 
4. nom ak 
5. пот inst 
6. nот prep 
7. пот adv 
8. nom ргеd 
9. nот vегЬ 
10. nот gеп ak 
11. nom dat ak 
12. nom dat iпst 
13. nom dat р1·ер 
14. nom dat p1·ed 
15. nom dat ve1·b 
16. nom dat ak ргер 
17. nom dat ak adv 
18. nom ak ak 
19. nom ak inst 
20. пот ak р1·ер 
21. пот ak adv 
22. пот ak ргеd 
23. пот ak ргер ргер 
24. nom ak ргер adv 
25. nom inst ргер 
26. nот inst ргер 
27. nom pI"ep ргер 
28. пот р1·ер adv 
29. nom р1·ер ргеd 
30. nom prep vегЬ 

Primer 

Ruia cveta. 
Otac se seca svog prijatelja. 
Deca se racluju pokloпu. 
Milos govori istinu. 
Majka se ponosi svojom decom. 
Uceпici misle па r·aspust. 
Mi staпujemo и gradu. 
Profesor је strog. Zima је blla hladпa. 
Profesor је паротепио da песе blti ispita. 
Ti si те liSila radosti. 
Опа ти је ponudila kafu. 
Nastavпik uceпicima preti slaЫm осепата. 
Otac se deci zahvaljuje па pomoCi. 
Опа mi dode tetka. Оп mi se uCiпio pametпim. 
Otac savetuje sinu da пе риН 
Oni su пastradalima poslali ротос па prvi аре/. 
Brat skida sestri sknjige sa police. 
Nastavnik ispituje ucenike gramatiku. 
Опа ga је ponudila kafom. 
Mi smo potгosili sav novac па gluposti. 
Опi su zimu pгoveli па moru. 
Mi ga zovemo Mile. Oni ga smatraju lenjiт. 
Опа је tu p1·icu prevela sa engleskog па nemacki. 
Baka skгiva pokloпe od dece и orman. 
Oni se sluze lazima protiv tebe. 
Оп p1·ede rukom ро kosi. 
Sin sa осет gov01·i о fudbalu. 
Sin ide ро majku па stanicu 
Опi se ргета deci ponasaju !шо st1-a11ci. 
Оп је ро оси poruCio da dodes. 
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GI 1. sOJ dopunoni LI 110111inntivL1, tj. sf\ p1von1 dopL1nom, ёiпс n:ijveci Ь1·ој 
1 О ngo 1 • Ь . . • . 1 k" kl . · · . kog J·czikn, јеа· ova clopunn Је о avez110 pr1sutno 1 11 gaago s 1m 11н eL1s1ma 

obrazaca sv.1 S . ... . . . d k k " . ·t 1-n pote11cijnl11im dopLшama. togn na111 se с1111 upнtn1ш n 01·pus OJI n::1111 ЈС 
sn os n 11 • • d Ь . d k . . 1 1 dat u listi obmznc<1 sagledпmo u zav1s11ost1 о 1·0Jn оршш оје se vezttJU za g ngo. 

Ј.1. То st1 p1vo glngoli sn jedno111 dopш10m , onom 11 110mi11ativu, tj. 
monovnlentni glagoli ро Tenjijc1·ovoj terminologoji, k:io sto је to p1·ikn7..nno 11 listi pod 
bi·ojem 2 - Њ1zа c\,eta. St1·ukturn ovog оЬп1sса, ш1 senшntickom рlа1ш, p1·enosi celovit11 
infonnnciju, ali пс 11vek. То ш1n1 poknzuje p1·irne1· pod b1·ojem 8 - Mi stшщјето и gl'lulu 
- tl kome adverЬijalna dорнш1 kompleti1«1 infoлnacijн saopstenн reёenicoш; ро osnovi 
zш1ёе11ј:~, bez ndveгЬijal11e dopuпe, геёеniса пе bi bila prЊvatljiva: *Ја .\·tanujem ... 
Jeclinotn dopunotn 11 nominativн odlikнjн se i prediknti slozeпi od kop1.1le-пosiocп 
sintпksickih kiю1kte1·istika i iшenskog dela - пosiocn setnantickil1 kvaliteta: Pm/esm· је 
.vt"og. 

Dr1kle, kn(ln је l"CC о glago\imtt sa dopunom 11 noшinativt1, od11os110 t1 frnnct1sko111 
jeziku о glngolimu s prvom dopнno1n, ti glagoli obrnzt1jtJ dva obrascn : pa·emn jed1101n 
njilюvn forшa је dovoljrш sam11 ро seЬi da odгn se111a11tiёk11 stп1kturu i·ecenice, р1·с1ш1 
drugom. uz glngol је pot1·ebna ndve1·Ьijn\1ш dор11ш1 da Ьi se semanticka 'st1·11ktшn 
1·еёе11iсе odr7.nla. S te tпcke gledistn, а to је p1·i11cip depen,fancijalnog aпodela , pod p1vi 
obn1zac bi se podvcli primea·i koji tl rcnliznciji izgledajн ovnkoи: 

А. 

В. 

2. Ruia cveta. 9. Pt·ofesm·je st1·og. Zimaje blla '1ladna 

U dгugi оЬгаzас нlaze sledece гealizacije: 

8. Mi stam(jemo и gпulu 
28. Sin sa осет gov01·i о fiн/Ьalu 

27. Опа ргесf е гиkот ро kosi. 
29. Siп ide ро тщ"kи na sta11icu. 

Izlisno је isticnti da se ovi jezicki obrasci 1шlnze i t1 sintnksi fпшct1skog jezika. Rеё 
је о zujedniёkim indoevropski111 stл.1ktшnmn. 1 11 Љ1nct1sko111 jeziku se ndvcrЬijalnп 
dopнna realizнje kno obnvezпn dор11ш1 LIZ nekc glagolc, аш p1·i111er sa glngolom alle1·: 11 
1m ... је neoc\1·zivo bez nclve1Ъijпle dop1111e. U srpskom jezikн, medнtim, to cesto znvisi t.кl 
kontekstn: Ei10 ga, Ме . Leto itle, nli Siп Ые 1ю пщјkи 1ш .\'fa11ic11. S1·pski jezik ima LI 

svojoj leksici znntan broj glngola koji нlaze tl rпzlicite stтuktнre znvisno ос\ svog 
potpнnog ili nepotptшog znnёenjn, te se stogn njimu ekvivaleпtпa znncenja u 
fшncнskom jezikн t1·nze u sasvim d111gi111 leksemпn1a. 

Nп opstelingvistickoш plnnн konstl"Lakcija su obnvez110111 nclvcr·Ьijпlnom dop11norn 
priziva jedno gп1mnticko pitш~e. koje јс Tenjijc1· do(\iJ"ПtlO: to је рЊ111је g1·•шice iz111ed11 
tlоршш i clodatпka. Delikiltno pitпnje koje је tcsko нtv1·diti p1·eciz110, kaze Тепјiје1·. S 
obzi1·om па slozeпost odnosn pпdeznih fo1mi tnj р1·0Ые111 се se pokпzati kao kп1cija\110 
pitanje шш\izе r·cceni~nc st1·t1kt111·c 11 sr·pskom jeziku i u sviш slovenskim jezici111a. 

1. 2. Dvovпlentпi glngoli iшајн 111og11cnost vezivanja clvcju dоршш. ocl kojil\ ј~ 
p1va u 11omi1111tivt1, d11.1gn 11 akt1zntivL1. [)орнпа н akнzativL1 јс drL1gi пktrшt ёiј11 је 
objekatska Љnkcijп od1·edenn 0Ыiko111 i pozicijom. Т\1 objekatsk11 Љnkciju 11 nckirn 
poscbпim g1·nmпtiёkim ·11slovirna p1·et1zi11ш genitiv u srpskom jezikLJ. Posto geпitiv i 
akuzпtiv шcdusobno ko111\.lti1·ajt1: piti ,,шfclpiti i•m/11, пemati majkclnemati пщјlш. 1ni 
cemo govoriti о nktizativu kno padezu d1·t1ge dopu11e, osim kacla јс гее о pov1-nt11iш 
glngolima. Teoi·etski. dvovnlcntпi glngoli mogll vezivnti nn mest\.\ cl1·uge dopнne - t1·cc11 

8lsp1·e,/ р1 illleгa stoji Ь1·ој оЬгаsса iz p1·i\oze11c liste. 
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dopшiLt, tj. dоршш Lt ~ntivв: z~omoCi m~lшn~e, smetati п~~оте. Tim_ svojim ,sintak~ick~t:1 
osobinnma dvovale11t111 glagol1 obп1zt1Jtl tп obгnsca, koJI oblllivata.1н sledece гenl1zac1Je 

pi·ikaznпe tl listi: 

с. 

D. 

Е. 

5. Milo.~ gm1m·i istinu. 
1 о. Pn4esm"}e паротепио da песе hiti ispitu. 
18. Bmr skifla sestf"i k1фgel s police. 
19. Nastm1nik ispiЩje ucenike gnmюtiku. 
21. Mi smo pot1·osili sav novac /па gluposti. 
22. Oni su pmveli zinш /па топ1. 
24. Опа је tu ргiси zпevela ls engleskog na nemacki. 
31. Оп јс ро оси pomCio da dodje. 

3. Otac se seca S\1og p"ijatelja. 

4. Deca se п1dији poklonu. 
13. Nastavnik zиeti ucenicima 1 slablm осепшпа/ svakog danal stapom! 
14. Otac se deci zaћvaljuje /па pomoi:i! 

Dva pгime1·a: Brat skida sest1·i knjige s police i Опа је tu p1·icu р1·еџе/а s engleskog 
па nemacki, pгikazani su u listi obгazacn kno stгнktшe od cetiгi elementa, medusobпo 
гazlicitil1. То su, medutim stгuktuгe sastavljene od dve dорвпе. 1 glagol skiclati i glagol 
zнe\iesti su dvovalentni glagoli; oni vezвju ргvн dopвnu и nominativll i dшgu dор~шн t1 
nkнzativн. Pгisвstvo dativa sestгi u datom ргimегн Вt·at skilia sest1·i knjige s police, ne 
moze povecati valeпcu glagola. Ovaj dativ nije vezan za glagol, vec za dгugu dopвm1 
knjige: Bntf skida sest"ine knjige s police, ili Вгаt skida !офgе za sestгu. U Ьilo kojoj 
vю·ijaпti, dntiv se t1 ovoj гес.епiсi пе moze smatL-ati doptшom glagola, kno sto se ni 
adve1Ъij<1lni dodatak s police ne moze smatп1ti konstitt1eпto111 glagolskog jezgгa. 

Ni dшgi ргimег Опа је tu ргiси pгevela s engleskog 1ш nemucki пе konstitнise 
posebni оЬгаzас. Sveden na osnovпн stгнktнп1 on glasi: Опа је pгevela tu рп~си. 
Dodatnk ... s engleskog па nemacki moze se smatгati, jednim delom sekнndaгnom 
Љпkсiјош d1·ugog akt<iпta - ргiсе: Опа је tu ргiси s engleskog pгevela /пи nemacki, а 
dгнgim delom advel"Ьijalnim dodatkom. Moze se i na dгugi naciп pгistupiti analizi ovog 
гecenicnog dela: S engleskog па nenшcki опа је tu ргiси pгevela. Dakle, нvek odvojeпo 
od glagolskog jezgп1, nezavisno od osnovпe stгuktuгe. 

u jezicima bez fleksije, kao sto је f1-ancнski jezik, funkcije dopuna od1·edene su 
pozicijom и odnosu na glagol. Ргvа dopнna је па pгeveгbalnoj pozicij i, опа vгsi Љпkсiјн 
sнbjekta, dп1ga је na postveгbalпoj poziciji i vгsi Љnkcijн objekta. Ukoliko glagol 
vezнje pгvu i t1·есн dоршш, гazlika se ogleda н vгsti objekta. Iz ovoga pгoizlazi da, 
umesto sгpskog akuzativa, t1z f1-ancнski glagol ро pгavilt1 stoji imenica па postpoziciji t1 
diгektnoj vezi sa glagolom, а uшesto dativa - imenica vezana p1·epozicijoш. То је, 
шн-аvnо, samo sintaksicko pпivilo, koje se гealizuje в skladu sa semanticko111 
komponentom, ра stoga kao гezнltat doЬijamo ideпticne ili neidenticпe koпstп1kcije 
koje, па kontгastivпoш planu, mogн imati нdela u od1·edivanjн funkcija sastavпiћ 
elemenata. 

Na osnovн upшedivaпja ovde datih konstшkcija sгpskog i f1·ancuskog jezika 

5. Milos govori istinu -----------------------> Milos dit la verite. 
10. Pm.fesor је паротепио da песе Ыti ispita---> Le pro.fesseur· а r·enшt·que 

qu 'i/ 11 'у au1·ait pas d'examen. 
18. Brat skida sest1·i knjigel s police---------------> Le.fi·e"e desceml les livres а sa 

sо.еш· de l 'etageгe. 
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19. Nastcмrik ispitцje ucc11ike gl'(t111atiku---------> Le pl"o/esseш· intamge /l!s 
etшlionts sиг !а g/'(t/11t11ai1·e. 

21. Mi smo pot1·o§i/i sm) поvас /па gluposti------> Nous avons depens(~ 11ot1·e 
argent рош· rien. 

22. Oni su pmi1e/i zimu /па тот ----------> Ils опt passe l 'hiџe1· а /а те1· 
24. Опа је tu zнicu 1неџс!а ls engleskog па nemacki-------> Elle а tmcluit cette 

nouve!le de / 'anglais еп allemaml. 
31. Оп је ро оси zю1·иСiо tia dodje----------------> Il а envoye le message рш· son 

реге ци 'il \Jient. 

konstatlljemo sledece: 

Od koпstt·llkcijn sa dve dорвпе, gde је dгuga dорвш1 akвzativ, Љшснski jezik пе 
pгihvatn koпstл.1kcijв sгpskog jezika sa вdvojeпim akвzntivom, tipa ispiti11ati ucenike 
gгamatilш. Ovaj, в ппsеш jezikt1, znista гednk spoj izmedju dva akнzativn pгenosi se LJ 
fшncuskom jezikt1 kno spoj izmedн jedпog nkнzativa i jednog adveгbijnlпog dodntkn 
inte1тoga les etшtiants sm· la gmmmaiгe. Slicno ovome, doptшe lJ geпitivн ili dntivн lJZ 
pOVГatne glngole nnseg jezika dobijnjLl takode foгmu ndveгbijnlne dopt111e ll fl'Пr1CllSkOlll 

jeziku koj<J је vezaпa zn glagol pгepozicijom cle, sto ukazнje zapгavo па njeno ge11itivsko 
poI"eklo: 

3. Otac se seca svog p1·ijate!ja-------> Le рае se souvient tfe son ami. 
4. Deca se 1·aduju poklonu-----------> Les e1?fants se 1·4jouissent du cacleau. 

3.0 Ћovalentпi glagoli se odlikujн mogнcnoscu da svojim пukleнsom obнl1vate ti·i 
dopuпe. То sн glagoli koji pokl'ivaju semanticko polje gоvогепја i dnvanja. Тгi dорщ1е 
uz gl<igol im<ijн oЬlike nomiпativa, <ikвzativa i dativa. U jezicima bez tleksije dativ se 
oznacavn p1·epozicijom, za fгaпcнski jezik to је pгepozicija д. Pod ob1·azac sa tгi doptшe 
iz liste se mogu podvesti sledeci ргiшегi: 

F. 12. Опа тије ponudila kaf~t. 
13. Otac savetuje sinu da пе pusi. 
17. Oni su nastradalima poslali ротос па pгvi аре{. 

Recenica Опа пш је ponudila kafu гealizuje se kombinacijom dativ/alшzativ i 
kombinacijom akuzativ/instшшental: Опа ga је ponudila kaj'om. Medнtim, н 
fпшcuskom pгevodtt to је uvek jedna гealizacijn, Elle lui а ojfat du сс~/С. sto govoгi tl 

pгilog tome, vec napomenutom, da Sl\ gгanice izmedjв objekatskiЬ i adveгbijalпil1 
dopuna cesto stvaг analize i g1Ћmatickog stavn. 

3.1. Меdн obгascima koji pгemn listi ргiраdајн sгpskom jeziku, pod Ьгојеm 11 -
nnlnzimo kombinacijн doptшa nomiпativ/ genitiv/akнzativ koja је ilнstгovaпa p1·ime1·om 
Тi si те lisila 1·adosti. Ako је sнditi ро ргimеп1 ovde datoш, inteipгetncijn dntn ovoj 
stгuktшi nije od1·ziva. ·РгоЫеm је t1 vezi izmedt1 glngola liSiti i dорнпе гшlosti. Та veza 
је seшanticki neod1·ziva bez dopune tJ alшzиtivн. OЬlik genitiva iшепiсе nulost оdгеdнје 
dорнш1 LJ akнzntivн; genitiv tl ovom ргiшеш ima sekundaгш1 fuпkcijt1 i ne pгipada 
jezgп1 glagola. То se potvгduje u fшncнskom ргеvоdн: 

Ti si lisila Реtга гadosti ------------------->Ти as pгive Pien·e de la jvie. 

4.0. Odгedivanje Љпkсiје elemeпata нz glngol knda sн ti elementi н 0Ьlikt1 пekog 
dп1gog padeza, osim akнzativa i dativa, delikatno је pitnпje sintnkse. U sгpskoш jezikн tl 
analizi takvЉ veza, а povodeci se logikom znиcenja, upotгeЫjava se teпnin dnlj i 
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objek.-it. U dependancijalnoj ~гamatici t? su siг~o~s~ans.i, tj. dodnci .~dve1-Ьijalnog 
k.-iгaktetЋ, koji se, sa st.-inov1sta semant1kc, anal1z1п1JU 1 kao пdve1·b1Jal11e <lорш1е 
odnosпo sekt1ndaшe Љnkcije. То роkпzнјн p1·evodni ekvivalenti tt s\e(\eci111 p1·i1ш~1·i111a: 

G. 6. Majka se ponosi svojom decom ----------->La те1·е estfiae de ses e1~/a11ts. 
7. Uёenici misle na гaspнst-------------------> Les eleves pensent а lezn·s vocunces. 
25. Bnk<J slпiva poklone od dece н 01man--->La g1Ymd-mere cache аих 

enfants les cadeaux clans / 'amюin!. 
26. Oni se slнze lazima pгotiv tebe-------> Ils se servent de mensonges cont!"e toi. 
28. Sin sa ocem govoгi о fudbalн---------> Le fils рт·/е du footЬall avec son реге. 
30. Oni se ргеmа deci ponasaju kao stшnci------>/Js se comp01·te11t enve1·s ses 

en.fants сотте des et1·angeгs. 

Naizgled, п1zlika izmedu doptшa i dod<ltaka је jasna9
. Medнtim, u mnogiш 

1·ealizacijama .-ecenica delikatno је izdvojiti sa pгeciznosct1 ove dve Љnkcije. К.Jiteгijllmi 
foпne i zш1cenja nisu uvek poнzdano jasni: tгеса dopuna se uvek рошаlо odlikнje 
osobinama dodatka, а sнргоtпо tome, izvesni dodaci imaju ро aпalogiji osobiпe 
dopuna. Sledeci foпnalпi pгincip tгеса dopнna је dativskog poгeklc:i, dok \ vecinn 
dodataka potiёe od oЫika genitiva. ћеmа ovom p1·incipu, gше navedene гe<1lizacije ll 

sгpskom jezikн podlezн sledecoj aпalizi: Baka skгiva poklone od dece и огтш1 је 
гесепiс<l ро obгascu dvovaleпtnog glagola: Baka skгiva poklone. Evidentna је od1·edba 
za mesto и оппап, ali nije jasno delimitiгana funkcija dodatka od dece. Glagol sk1,·i11ati 
пе moze dn veze, па osnovu znacenja s;:imo dodatak od dece; роtгеЬпа је tll i dоршы 
poklone dn bi se smisao odгzao. S dшge stгane, oёigledno је da dodatak od с/есе пе 
dete1111inise dopunu poklone; ро smislн sasvim је od1·ziva гecenica: Baka skriva pok/onc 
и orman, ali ne i Baka skгiva od dece и 01-тап. Ostaje jedino da se u analizi elemenat ос! 
dece smati-a adveгbijalnom dopнnom koja ро svom kaшkte1·u ima analogije sa tгесо111 
dopнnom. 

Na isti se nacin da analiziп1ti ргimег: Sin sa осет govo1·i o.fudЬalu. Pi-ema svojoj 
valenci glagol govoriti је tгovalentan, govo1·iti пе/соте nesto, U zпacenjLI kazati nekome 
nesto. Medutiш, ovaj glagol, isto kao i u fгancuskom, imп i dгuge нроtгеЬе, рп i 
dп1gaciju sintaksu. U navedenom р1·imегн, njegov osnovni ob1-azac је Sin go_vo,-i. On је 
upotгeЫjen sa jednom dopunom u nominпtivu i dva dodatkn: Sin govo1·i s осет; Siп 
govo1·i о .fuc!Ьalu. Glngol sa dopunom ll nominativu i obaveznom adveгbijnlno111 
dopunoш obпizac је i za l'ecenice pod 6 - Мајlш se ponosi svojom decom, pod 26 - Oni 
se sluze lazima pl"otiv tebe i pod 30 - Oni se prema deci ponasaju kao stranci. 

То potv1·duju fгancuski pгevodni ekvivaleпti. U гecenici Oni se sluze lazima pгotiv 
tebe, obavezna adve1-Ьijnnn dopuna је laZima, јег se гecenica jedino tako odгzava kno 
celina, dok је p1·otiv tebe dodatnk imenici lazima и sekundnшoj funkciji. ОЬаvеzпн 
adveгbijalnu dopunu nalazimo i u l'ecenici Majka se ponosi svojom decom, а u I"ecenici 
Oni se ponasaju /шо st1·anci 1 р1·ета deci obavezna dopuna је kao st1·lmci, dok је ~лета 
cleci adveгЬijalni dodatak i etalon pшedenja iskt1z<inog glagolom. Sa dodatkom glt1gol 11e 

ttspostavlja diгektnu vezu: *Oni se ponasaju ргеmа deci. 
Na kгајн, ргimег pod 7 - Ucenici mis/e па raspust; njegov pгevodni ekvivalent Les 

eteves pensent аих vacunces је tipicna konstгнkcija glagola sa dntivskom dорш10111. 
Medutim, kada se dativska dopuna upotгeЫjenn ttz glagol pense/' podvгgпe 

pгonominalizaciji, neopl10dno је upot1·eЬiti advetЪijalnн zame11ict1. UоЫспјепа 

,, Te11jije1·e, о.с:., 128. 
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konst1-пkcija sa dativskom zamenicom, kao t1 р1·imегн Је lui donne, ne moze se odгzati sn 
glagolom penser *Је lпi pense, vec Ј у pense. I ovaj pI"ime1· govoгi о pгeplitanjt1 
funkcija tгесе doptшe i dodataka. 

5.0. Na osnovu pгavila ticpe1н.la11cij11\110g gпш1пtiёkog шоdе\а koji smo pгimeпili tl 
analizi na koгpt1sн J"ecenica prikazr111i\1 tl (l1шnalici ю1,sko/mщtskog jezika za stnmce, 
mi smo нпekoliko smaпjjlj Ьюј оЬ1·пzаса sa 0Ьаvеz1ю111 dopt1n0111 tl noшiпativв i 
pгikazujemo ih ovde н po1·edenjt1 s::i obп1scirnr1 Љшcнskogjezika: 

NomV Ruza cveta. Pro.fesor је stmg. 
Pгime actant V La гоsе fleшit. Le pгofesseш est seve1·e. 

Nom V akнz 
Pгime actant V second actant 

Nom Vse gen 
ћime actant V se actant adveгbial 

Milos govori istinu. 
Milos dit !а veгite. 

Otac se seca svoga p1·Uatelja. 
Le реге se souvient de son ami. 

Nom V dat Otac saveщje sinu (da пе pusi.). '' 
Pгime actant V tieгs actant Le реге conseille а son flls (de пе pas 

.fитег). 

Nom V dat akнz Опа п1и је ponuclila lщfu. 
Pгime actant V second actant / tieгs actant Elle lui а offeгt clu ct~fё. 

Nom V adveгЫjalna dopuпa Mi stanujemo и g1·adu. 
Oni se prema deci ponasaju /шо stranci 

ћime actant V actant adveJ"Ьial Nous habltons dans la ville. 
Ils se compo"tent envers leut·s en.fants 
сотте des etrangeгs. 

Nom akuz akнz Nastavnik ispituje ucenike g1·amatiku 
Pгime i)Ctant v second actant / ciгconstant Le pl"ofesseur inten·oge les etudiants SUI' /а 

gгammaire 

Os110\111e stпaktшe s1·pskog jezikil zшшоvппе sн па1 g\ngolskoш 11t1klet1sL1 koji 
koinЬi1111jt: 1шjvis~ tri e\en1enti1. Ovo је znje(iniёkri kriгaktc1·istiki1 indoevгopskil1 jezika. 
Stogil, Ыiskri slic110st 111оgш':iћ ko111bl11ncijn jeziёki'1 elemcnatri н sгpskoш i fпшcL1skoш 
jezikн pюizlnzi iz znjc(l11ickog po1·ek\r1 ovih jczika. 
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Res u те 

Le preseнt a.rticle s 'est propose de soumettre а ипе ana.lyse critique les 
constructions serbocroates designees commes structures de base dcms la Grammaire de 
serboCI"oate рош les etrangers (Pavica Mrazovic, Zora Vukadinovic, 1990). Еп 

appliquant rigoureusement le modele depeпdantiel de Lucien Tesniere аих exemples 
cites сотте structures de base оп а ри elucider ип nombre Ьеаисоир plus restreint cle 
structures que celui donne dan.s /а dite Grammai1·e, се qui а permis ensuite de les 
c01~fronter аих structures de base de la langue fran~aise. 

(· 
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Donald G. Marshall, University oПllinois at Chicago 

POLITICIZING ТНЕ POEТICS: ARISTOTLE ON LANGUAGE 

In chapteer 21 of the Poetics, Aristotle divides ovoµa, names, into classes. The list he 
gives is so peculiar that it has caused many commentators simply to abandon the text. But 
1 believe we сап discover the line ot' thought that lies behiпd this list апd that doiпg so takes 
us to the heart ot' Aristotle's сопсерtiоп of "wording" (опе ot· the six parts of tragedy), 
specifically, апd oflanguage geпerally. The Greek reads: 

&ттаv Ы: ovoµa Ёcrtt v fi кuptov ft yЛ.&tta 
ft µetaqюpa ft к6сrµа ft ттЕттсrtµеvоv ft 
ETTEKtEtaµevov ft iщ>ТЈРТЈ\1Еvоv ft Ё~11Л.Л.ауµЕ:vоv. 

Here is а coпveпtioпal traпslatioп of this strange sепtепсе: "Every word is either 
curreпt, or straпge, or metaphorical, or orпamental, or пewly-coiпed, or lengthened, or 
contracted, or altered" (1456Ь9-12). 1 Let us exmnine these terms more closely. 

The first two embody ап opposition. "Current" or "ordiпary" is кuрюv = "having 
power or authority over, decisive, valid, authorised, ratified, fixed, appointed, regular; ot· 
laпguage, strict, literal" (Liddel апd Scott). Golden translates "staпdard."2 I would suggest 
"authorized." Aristotle characterizes it as а word used Ьу everybody, Ёкacr'tot.3 Ву contшst, 
"straпge" (Goldeп; "rare," Fyfe) is yЛ&'tta = "toпgue" (lingua), hепсе, "dialect." Aristotle 
says it is used Ьу "others" (ЁtEpot). That is, the issue here is опе of the commuпity of' which 
опе is а part in speakiпg. А particular word either keeps опе withiп the commuпity and is 
not marked ("each апd every опе" сап use it), or it marks опе as comiпg from aпother 
commuпity. This certaiпly coпespoпds to the fact that tragedy included mапу dialect terms. 

1 As trans]ated Ьу S. Н. Butcher in his Aгi.ftotle'.f Theory c!f'Poetry and Fine Art (4th ed., 1907; 1·epr. New 
York: Dover, 1951). 

2 Al'i.ftotle's Poetics (Eng1ewood CliЉ, N.J.: Pl'entice-Ha11, 1968). 

3 Gt1deman st1ggests that eiro06to~ at 22. l 458Ы 1 is u synonym, und in R11et. 3.2. 1404Ь31, we encounte1· а 
seeining douЫet, to к'6ptov кехt to oi.кe\:ov; that they ure synonymous Gude1nun clinches with а 1·et'erence to 
Bonitz. Не cites Ногасе, Ars 234, inomata et dominulllia 11mnina ". vиbuque, to support an opposition between 
the кuptov = domimmtia :.md the µet6.qюpa = omuta. We wil1 соте sho1·tly to the teпn к6сrµо~ = omata. 
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т11е issue is not statistical rarity nor unclet"ined sti-angeness nor standaгd vs. non-standaгd 
language. Rather, the idea is that words шark а community. Words ai·e rooted in ютеопе's 
living comшunity and in the distinction ot' one's own t'rom another's comшunity. These ш·е 
social categories, not logical ones. Because Aristotle defines the кuрюv and the yЛro't"ta 
this way, а y'A.rotta can Ье adopted and Ьесоше кuрюv; and what is к:i>7ttov in опе place 
will Ье y'A.&tta. in another--not quite relativisш, though peihaps а commuпity-based 
liпguistic perspectivism. 

А second gюup ot' terms are also coпnected to each otheг: "шetaphoric, "decorated," 
and "newly-coiпed" names. The discussion ot' шetaplюr is extensive, taking up tће bulk ot' 
chapter 21, and it has received шuch commentary, especially iп recent years. But t'rom tl1e 
pel'spective 1 am developiпg l1eie, much ot' this coшшentai-y seeшs to те somewliat beside 
the point. When Aristotle settles down to the discussion of nшnes, he does not ешЬагk оп 
what we would i-ecognize as semantic or epistemological questions. The "prope1·" (кuрюv) 
meaning at· а паше is siшply whatever the comшunity ordinшily takes it to mean. This sаше 
line of thought, 1 would argue, goverпs the other teпns in the series. The issue is what is 
involved in the puЫic use ot· names as peculiarly human voicings (tpwvati) whicl1 show 
things. That capacity is estaЫished in the ongoing life of our community ( to кuрюv~ ш ot' 
aпother coшmunity (уЛ&тtш) or through шоrе ad hoc processes. Опе ot' these шf Јюс 
processes is metaphor, which is taking over а name already estaЬlished to show soшetl1in:g 
else (aЛ.Лotpiov). That is especially нset'ul when, as Aristotle later remarks, а wшd to slюw 
soшetblng isn't already "stored up" (кEiµEvov) in the estaЫished language (кuptov). Tl1e 
паmе may then Ье spoken 6µoim~, "in like man11e1·," what we might call tlle "so to speak."4 

This observation may justit'y briпging in Aristotle's later remark (1459а) that the capacity 
to use шetaphors shows (crc.µc:'tov) а happy natural capacity (Eutpuю), siпce to traпst'eг 

пames successt'ully (Eu µEta<pE.pнv) is to see likeness ('to to 8µ01ov 8EoopEtv). Gudeшan 
points to the close paшllel to Rlzet. 3. l l .14l2al1: "metaphoi-s should Ье drawn t'roш objects 
which are proper to the object [атт6 oiк:Eioov], but not too obvious [каt µ11 q>avEprov]; just 
as, f"or instance, in philosophy it needs sagacity [Eucrt6xov] to grasp [8EmpEiv] thc 
similarity in things that are apart."5 The verb EUcrt6XEtV comes trom archery and means "to 
aim well" (contrast aµap1ia!); Ьу metaphoric extension (!), it means "to guess well." 
"Sagacity" means "quickness in guessing." What is striking is the insisteпce on 8Eupia. 
This is "intuition" (Ansclzauung), а grasp of something шental thшugh seeing soшethiпg. 
It is the sigћt which is insigћt. Through this capacity Њings whicћ "staпd арагt" (EV поЛu 
8tE:xovcri) in ordinary expei-ience and in estaЫished пames are brought together, so thal t\1e 
likeness in the things suprorts using the same паше, speaking "like" (6µoiw~). But such а 
bringing together is the basic f-'unction ot' all speech, so that there is по antinoшy ot' liteгal 
vs. шetaphoric with all that aпtinomy's attendant ргоЫеms and puzzles. The point, then, is 
that а паше шау Ье used successfully to show something, еvеп though what is shown is not 
tlle thing the word usш:i.lly shows Њаt any existing comшunity. The reason а woгd сап do 
this is because the things theшselves can manit'est their similarity to eacl1 other, at least Љr 

4 "Muy Ье saicl" is t'utшe passive, which 1 take he1e to "exp1·ess sirnple регfо1·ш;.шсе 01· uttainineпt ot' tl1e 
uction" on и definite occasion. See НегЬе1·t Weir Sшyth, А G1·eek Grшm11m·.f(J1· Sclюol.1· а/1(1 Colle}:l'S (New Уогk: 
Aine1·ican, 1916), раг. 1067. Fo1· the t1·;,.1nsfeпecl narne as а "so to speak," ct'. Ј. L. Aнstin оп "not exactly doing 
soшething" in "Pгelencliпg," P/1ilo.l'Op/1ica/ Рарегs (OxtQI'(): С\ш·епсlоn, 1961) 201-19, ап essay wlюse tem1s sl1ec1 
consicleп1Ыe light on µtµ)1cr1~ as well. 

5 GL1c1ernan :.~\:ю notes Тор. 6.2. Ј 40а 1 О ancI /Њet. 3. Ј 0.1411а1, whicll speak ot' things ко:r' avo.Л.oy\.(Y..V Tl1e 
tгans\atioп fю111 Lhe R/1etm·ic is Ьу Ј. Н. Fп~ese (Loeb; СшпЬгiсlgе: Њ11·vагсl UP, 1926). 
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Llюsc wilћ ап еус Lo scc it. Tl1e poct шау Јыvс tl1is giГL 01· sceiпg siшilaгilics pre-cшiпcпlly, 
Ьнt it is i11!1егспt iп аll l1шшш hciпgs, апс\ tћat is w\1y шctapl1шs seaso11ahly нscll сап .slill 
рс1'1'опп tl1c Љпсtiоп ot' woгdiпg, wl1icl1 is to slюw Li1iпgs to ti1c шсшЬс1·s 01' а pнhlic. 

Мсlарlюг docs поt, tlicl'ci'щe, гaise tl1c шщ\еш шclapl1ysical issLJe ahout lюw а W(Н'll 
сап possiЫy hc LJsed iпtelligiЫy iп ш1 iшршрсг sense (а ртЫеш wlikl1 siшply iпteпsit'ics 
tl1c gспсгаl ргоЫеш ot' гс1'сгспсс ог lюw а woгd сап ћа"е еvсп а ргорсг seп.se). Т\1с issllc 
is iпsteacl social: lюw сап ап iпllividш.11 iп а pi:ll'liculaг speakiпg situalioп usc wш·ds to slюw 
soшctl1i11g diПсгспt 1·гош what thc сшшшшitу oгclin:.u·ily uscs Lheш to slюw апd yel l1c 
u11deгslo0ll Ьу ћis аш!iспсс? Tl1c ш1swcI" is tћat all woгds altaiп thciг роwсг oi' slюwiпg 
tlшJUgl1 tl1e exeгcise at sоше levcl ot' tћс gencгal lшшaп liпgllistic capacity to t'oпn coпccpts, 
tlшt is, to disceш геsсшЫаnссs iп схрсгiспсс, guidccl hy tl1c tl1iпgs ll1c111scl vcs аш.1 Ьу ош 
huшап сопссгn witl1 tl1cш.<' Wl1ilc Aгistotlc Lшdot1btct.lly thiпks ot' logic, tl1al is, Jeliheгatc 
spcakiпg guidcc.l Ьу cliscipliпcd гсЛссLiоп, as tl1c l1igl1cst апd шost гсliаЫс licvclopшcпt о/-' 
tl1is capacily 01' t'oгшing coпcepts, tl1e l'act tl1at l1e sets this exteпsivc analysis 01' "tгansi'cпcll 
naшcs" witl1i11 а l'гашеwогk ot' logical tcпns sLJggests tћat tl1e logical pпJccss оЈ' t'оппiпg 
conccpts satшatcs laпgш.tge ћош tћс iпitial poiпL at wћich slюwiпg ( cr11µt:ia) сшсгgсs on 
нр. That Aгistotle speciЛcs the possiЬilitics ot' tгапsf'сг only iп tсппs ot' gcпus / sp~cics ашt 
aпalogical stгнctшcs sшcly гct'lects а liшitatioп iп l1is peгspcctive. Не pcгliaps совЬl поt 
resist dcployiпg Lhe logical scheшcs ће l1ad coпsLl'uctcd witl1 sucl1 саге. Bul tl1c tcпniпology 
is шislcadiпg to tl1C dcgree that tl1c гсаl poiпt is tl1at tl1e perpctшtoг апd the гecipieпt ot' а 
traпst'eпcd паше will Ьс аЫе to sl1:.u·e tl1c showiпg tl1al it шakes possihlc pгccisely Ьссавsс 
а stгuctuгe 01· categшics f'acilitatcs шоvешепt. А det'ined "placc" сап hc occt1piccl l1y а паше 
tl1at woнld othcгwisc slюw опlу wlшt it is estaЫisl1cd as slюwiпg. It' tl1c placc is 1101 so wcll 
llci'iпcd, Aгistotle suggests, tile speakeг шау give tl1c l1еагег aпotllcг clL1c: call а ll1i11g L1y 
soшetћiпg elsc's паше ('to aЛ.Л.O'tpiov), Ьнt tl1cn сlспу to tl1e tl1iпg so пашсLI soшctl1iпg tlыt 
usually bclongs (oiкEiov) to thc tl1ing tl1c паше is estaЫisl1ed as пашiпg. Еvеп пюгс tl1a11 
oгdinaгy шctaphoгs do, sucl1 а паше гisks settiпg а гic.tdlc t'or tl1c Ј1сш·ег, hut it docs sct tl1e 
шiпd looking i'or soшcthing wl1ic~1 is tl1is tl1iпg hul поt чнitе. Tl1c шсtарlюгiс nаше is tlшs 
not ,Joreign" ()'Affi't'ta), yet its cstaЫisћed usc is eгoded, so that langllagc is t"oldcd back оп 
itselt' and Ьссошсs i'шeigп to itsc(f And tћis t'act is accessiЫe to all who know tl1c Iапgшч;с, 
not just to tlюse wlю know а dialcct. Tl1c шetaphoric wшd is iп а seпsc hoth estaЫisћcll 
апd t'oгeigп апd 11encc geпcгatcs а геЛехivс .iwaгcness ot' itselt· in the speccl1 сошшtшitу. 
Тћаt is its strength, siпcc doiпg so in"ites close atteпlion 10 tl1e natuгc ot' thc tl1ings slюwn; 
l1t1t it is also its wcakпess, since it гisks notjLtst Lшiпtclligihility bLJt also an obvious aгLЉlпcss 
tlыt attгacts attcntioп Lo tl1e speakcг l'atl1e1· thaп to the tl1i11g slюwп ашl tlшs iлvitcs а 
clistп1stЉI asscssmcпt ot' tl1e speakeг's шotivcs. 

Witl1 шсtарћог, wc lшvc tlшs ешЬагkеd оп а sct 01· tегшs i'ог nшnes wl1icl1 liavc поt 
Ьссп cstaЫisl1cd witl1i11 Ll1c lif'c oi' а coш111t111ity. Mctaplюг's iпstiLL1tiпg is sustaiпccl l1y 
geпcпll l1шшш coш:cptual capacities ht1t it is accoшplisl1cd Ьу ап iлdividшl spcakeг. 
"Ошаtс" апd "пewly-coiпed" nшncs аге сvеп шоге гсшоtе !'гош thc gгot111c.l tl1at sнppoгLs 
uшlcгstaвdiпg шetaphoгs. Uпliappily, Aгistotlc's cxplanation 01' tl1c К()аµо~, tl1c "огпаtс" 

6 111 Tmtlz (///с/ Mer/rщ{ (Nc\v Yoik: Sе:.Љшу, l IJ75), Ha11s-Gco1·g Gа<lа1псг clisc11sses A1·islotk's 111сtарlюг r·ш· 
tl1c с111с1·gспсе of· 1111i1y an(l t111ivcгsality a111idst tl1e tlнx 01· схрсгiепсе: iL is likc: :.i Пееiпg ат1у, wl1c11 li1·s1 шн~ 
soldieг ll1en a110il1c1· stops ai1tl tш·11s, шllil t·i11ally Ll1e гапks п.~gпн1р (316). "Mclaplюl"'' is llie cxcп:ise hy а siщ;k 
iшliviclt1al o['lliis ћ111cla111cпtal capat:i!y ol'all la11g11agc. 1 Гollo\v Gacla111c1 i111·ejecliпg wl1at is пeve1·tl1clcss iшplicil 
iп A1·islotle's e111pl1asis 011 logical cakgo1·ies i11 l1i.~ tlisc11ssiu1101·111ctapl101·, 1ia111cly, Ll1al tl1c wlюlc р1 occss 1mtsl 
lx: 01icпtctl towaпl llю тtЛ.о~ ot· а systc111 о( logically tlcli11c(I coвccpLs (tпют11µ11). 
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паше, has disarpeaгecl t"юш t\ш text ot· tl1c Poetics. Nor is tl1eгe шucl1 iп the Rlzetoгic to 
cxplain it. But we шау Ье 11~lpe? Ьу sош~ lnter uses oi"t~e ter~n, ап~ parti~ularly Ьу Ciceгo's 
discussioп ot" the omatus ш d1scoшse. Iп а peпetratшg d1scuss1011 ot the tепп, Robeгt 
Deпoon Cшnmiпg sti-esses that the шосlеrп distinctioп ot" "оmашепt" or "embellisl1111ent" 
is neoclassical, confining rhetшical coпsideгalions to "particular tcclшical шеапs о!" 
exprcssion."~ In order to retaiп "the philosophical scope ot" the шогаl 'ordeг' exhiЬited hy 
tће шiпd ot' tl1e шаtог," Cшшning brings out the Љll scope ot' Ње teпn к6аµо~. For Сiсего, 
t\1e cosшos as а ршеlу thcoretical discoveгy ot" ancient pl1ilosoplly lшd to Ье шаdе шоге 
accessiЫe to ordinary human undcгstanding. What was discovered Ьу ratio was шediatec\ 
and expanded or opened up Ьу oratio. The cosmos or universe tlшs Ьесшпе "а rhetoгical 
uпiverse ot' discourse," was "reunit'ied Ьу thc pгocess ot" comшuпication, which поt опlу is 
universal in its scope but whicll also stгuctшes hшnап relations" (Cшшning l :317). 
Сшшпing pгoposes to ршарlнЋsе omatus as "the expression oi" ап оп.tег." Speeches wl1icli 
are omatus have the widest г~шgе and "turn aside t'гom the particular iшнter iп disputc to 
engage in the explanation ot"the meaning ot' the gencral issue" (Cicero, De Or. 3.120; Loeb, 
Lг. Rackhaш). Sucl1 а speech is "expressive and expansive" in шannei- (omate copioseque) 
(De Or. 3.76). Thus, the speech atLaiпs vis, t"orce (=OEtV6'TT\~), а constant goal of' ticero. 
Tl1e "philosophcr ::i.s а political tl1eorist" is replaced Ьу "the authoгitative statesшaп" at t\1e 
sаше timc tlшt Ње "rhetorical tћcorist" is Icplaccd Ьу "the t"orcef'ul orator" (Cшшning 2:56). 
Опе шigllt say that onc's task in puЫic is not just to take up а topic in а liшited way but to 
sce its wider ramif"icatioпs, to see wћere it sits witl1in tl1e largest oгdcr, social and cosшic. 
Опе who sees ап issue in this way will talk about it very ditJereпtly t'roш soшeone wlю sees 
only the local matter in its liшited context. Such ап ornatus discourse, oгientecl witblп tl1e 
wlюle coпtext det"ined both Ьу the cosmos and Ьу thc hшnan coшmunity, will lшve t'шсс 
f'or tl1e l1earers. То the шоdеrп miпd, tћis is а soгt ot' det'iпition ot" poct1·y, whicl1 co11t1·ives 
to Ье шaximally omatus, "expressive оГ ап order," even while talking аЬонt seeшiлgly 
trivial tћiпgs. Whcп Sllakespeare's Кing lсш· says, "Ргау you, undo this ЬнLtоп," what is 
manifest in and tl1гougl1 the plш1se is not jllst а trivial issttc ot' dгess but а whole огdсг wblcl1 
is connected wiLl1 а tшiverse ot' discourse provicled in this casc Ьу the wlюle play. The paLl1 
f"гош t11e rational order ot· the cosшos to t\1e oratorical uni verse ot' discourse to t\1e рагtiснlаг 
speech inevitaЬly brings to the t'ore the persoпality ot' the oratoг (Сшnшiпg 2:56). Tlшt is, 
н· this speculative tШiпg out ot' Aristotle's thought has validity, thюugh the огdегеd пшgе 
ot' tl1e speakeг's шind and experience, а particular name takes оп а роwег ot· slюwing Ьеуош.1 
what is ordinarily shows as its usage is estaЫished iп the life ot' the coшnшnity. 

The extreшe point ot· the poet's ad lzoc naшing is tћс "coined" ог "invented" паше. It 
is "шаdе" (7tE1tOtТ)µ(vov) Ьу tће poet hiшselt' апd is "not so-called Ьу апу gгонр" (µ11 
кaЛ.ouµEVov uno 'ttv&v).\J E\·en in this case, we still sееш to Ье speaking about tl1e sщ:ial 

7 As rюtccl ~ьоvе, Gщlerпan щ/ 1457ЬЗ ciles н or·ace, A1·s 234 t"or inomatl/ = кuptov' :ю tl1at OГl/llf (/ = aпytl1i 11g 
not кuрюv. Renaissance t1·anslato1·s ancl co111111entato1·s ce1·tainly Гollowecl tћis L1sage. Pit:tl"O VettOl"i (Pct1 LIS 

Yictoгitrs), Co111111e11tшii i11 p1·im1.1111 libm111 Aгistoteli.1· De А/"/е Poetaпtm ( 1560) (Poetiken clcs Cinчt1ecenlo, v. 9; 
Mt111icћ: Wilhcl111 Fink. 1967) 208, tmnslates к6сrµо~ as опи1111е11t11т (sec his co111111ents un 220-22). Vi11ce11z1} 
Maggi (Vincentit1s Maclit1s) a11cl Baгtolo1neo Lu111baгtli (Ba1·tolornaet1s Lo111baгclus), /11 A1·is101elis Lilm1111 De 
Poeticu Commшre.f Expfшш1io11es ( 1550) (Poetiken clcs Cinqt1ecento, v. 4; Mllnicli: Wilhel111 Fiпk, 1969) 225, 
lпшslates к6сrµо~ as omatus, as clocs Daniel Heinsiнs, A1·istoteles, Dc Poetica li/Ja( 1611) (Doct1111e11ta Se111iolica, 
ser·. 2: Litteгa1·ia; Hilcleshei111: OJ111s, 1976) 46. 

!! Hu11u111 Nat11гe ш1d Histmy (2 vols.; Cliicugo: U of Chicago Р, 1969) 11: 55n7б(ш/ tcxl 11:26). Fш·ti1eг 
гete1·ences given in tће text as "Ct1111111ing" ancl vоlшне ancl pagc nt1111beг. 

9 кaЛ.ouµEvov = "called, invoked, appliec! as а nшпе, usecl as а nшne to call so111etћing." 1 take tl1e рlща] 
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рrоvспапсе of пamcs. Tl1c phгase "ll1c poet hiшselГ' is eшphatic, апd Gudcшaп conclвdcs 
Њаt it tl1e1·ef"ш-c suggcsts Ношег, the rocl раг excellence. Equally stгikiпg is Lћс vcгh 'tt 'tE'tat 

= "seL, puL, pl11ce; estaЫisl1, likc а law ог ct1sto111; lay с{оwп as sш.:11 апd such; setlle, ап-ап~с. 
шапаgс." Tl1c шiddle voice implics tlыt tl1e poet шakes ll1e паше Iш l1i111scH· as wcll as !1is 
l1eaгer: Њis is поt pгivatc laпguagc tюt thc сшсгgепсс ot· liпguistic comшuпity out оЈ' ап 
individual's t·oundiпg act. Aгistotlc seeшs 11 little sшprised that theгc сап Ьс sucl1 wшcts: 
оокЕ'i уар Ёvta нvш 'tOtat>тa. Naшes аге oгdiпaгily Ње cieatioпs ot· coшшuпities, Lюt l1c 
сап give exaшples ot" naшcs estaЫisl1ed Ьу а siпglc individual. 

1 omit tl1e reшaining categories: пашеs tl1at аге lengtlн~ned, contгactcd, ог alteгcLI. 
ArisLoLlc is Iecogniziпg rcshapiпgs reчuircd Ьу шеtсг, so that tl1ese catcgшies belong 
especially but not exclнsively to poetry (tl1ese devices апd theiг risks аге ctiscussed at length 
in tће Rl1etm·ic). In tћс context ot· ту argшncnt l1ere, 1 would suggest tl1at tl1esc tсппs Гопn 
а tl1ir(I gгонр: naшes not estaЬlisl1cd iп а speccl1 сошшtшitу, nor Ьу an iпclividual spcakcг, 
but gпшLcd to ап iпstituted шоdе or situatioп ot" speakiпg, pш·ticulaгly of scriol1s pllЬlic 
speakiпg. Tl1ey tlшs шшk а spccial шапnсг of speakiпg, hul опе llыt tl1c соmшнпiLу 
williпgly gш11ts thc poet. It does поt 1·а11 outsicic tl1e puЫk re11lш апd is tl1erel'oгe поt 

rcduciЫe to an opposition ot" poctry vs. ргоsс, nor of росtгу vs. seгiol1S ог ~political 

speakiпg. 10 

Having iп ci1apteгs 19 апd 20 woгked tl1гough an accouпt oO"E:~t<; = "wordiпg," t"гош 
its eшcrgence oul 01· 11 Ьiological and шatcгial Sl1bstrate up to its coшpгeheпsive aгticl1latioп 
iп Лбуо<;, 11 Aгistotlc tl1eп gives ап nccouпt ot" the varieties ot" showiпgs ( <JllµE'ia) tlшL 
emcrge wiLhin tl1e speakiпg coшmuпity al tl1e spcciГic level оГ Ov6µa'ta, пашеs. T11is 
accoнnt is iшюccnt ot" thc шodcrn ргоЫеш ot' "шcaпing." It' anything, it сошсs closest to 
thc spiгit ot" the lateг WittgeпsLein, whei-c meaning is descriЬe<.t antћгopologically as t1sc. 
AI"istotle now гcturns шоrе bгoadly to tl1e topic ot" Л.Е:~t<;, stcadily puгsuing it t"roш t\1c 
peгspective оГ thc puЬlic coшшunity. Thc "exccllcпce" ot" wшding, hc says, is to Ьс "сlсаг" 
but поt "шеап." Sicgt"гied Лikcl гigl1tly ohservcs tlшt Ње сопјuпсtiоп ot' Л.Е:~t<; wit!-;, apE'tll, 
"exccllence," slюws lhaL wc шс not dcaliпg with а concepL oi" "stylc," wl1ich aiшs to сlсГiпс 
а шегеlу dctcrшiпate level or гсgiоп оГ langl1age, but iпstcad with а сопсерtiоп oi" а чнality 
that belongs to language Љndaшeпtally. 1 ~ Followiпg Њшnаl1 Arcndt's thought, опе coulcl 
spcak hегс ot" а class distinction, tlшt is, ot" 11 public spheгc оЈ" actioп in wi1ich paнicL1laг 
сараЫс people aHain excellence. 1

J Coпcspoпdiпg to tl1is is tl1e quality that makes wordiпg 
staпd 11t tl1e top о!' а hicrш-chy 11nd Ьесоше distinctive. "Сlеаг" here is <ю.qн1<;. 14 We necd to 
rccall tlыt iп 11ntiqнity Ње puЫic rcalш is regularly t'igurcd and пашсd in teпns ot" ligl1t. In 

ttv&v as lшvi11g а co\lcclive 1·01·сс, "Ьу any peorle," 1all1c1· tha11 siшply "Ьу ai1y re1·so11 wlыtsneve1'' lakc11 
ill(li viclнall у. 

IO Clшpte1· 21 eп(ls willl а slюгt (lisct1ssio11 01· gc11ck1·, wl1icll Gшlc1nш1 щ·gш~s is i11le11clecl to ackl1·ess ll1c IL!pit: 
оГ pm110L111s--a convi11ci11g sщ~ges1io11, tlit)llgl1 A1·islollc cloes 1101 say so cxplicitly. 

11 Spat:e cloes поt pem1il а Гв\1 co111111c11la1-y 011 tl1cse cl1aplc1'.~ l1e1·e. 
12 "Die Nопп cle1· Spraclк: Lr11cl (lie Усгlшltе11s1юп11 ((cr· Menscl1e11 aLrs сЈсг Sicllt L1c1 Poetik clcs A1·istotlcs," 

ЛЈ'(:/оs 15 ( 1981 ): 23-36. Tl1e cilccl passage is оп 27n 1: "Dicse1· Beg1·itT clcs Stilcs isl iпsokm lcicl1t i1тeПilm::11cl, 
a\s ei- пicht so scl11· clic gп111siitzlicl1c Sрп1сl1цш1ЈiШt bczciclшcl, als viel111eћн~i11c bcsli11111нe Sp1·at.:hcbc bcsti111111e11 
\Vi\I. l)as а[)е1· scl1Jicl3l eige11llicl1 scl1011 clic Vc1Ъi11clш1g von Л.f:~1~ 111il арп11 aL1s." 

l3 FO!' а 1·11\I accoL1nt ot' tl1e pLrЬlic ащl pгivale 1·eal111s a11cl 1J1c 1elatecl b11t cliГCc1cnt clisli11ctioл ot. lhe l'ilu ш·Jil'(f 
1"10111 tl1e J1ita cm11e111plati11u, sec Њ111nall Агепсlt, П1е H1m1t111 Co11tfitio11 (Cl1il:ago: U uf Cl1icago Р, 1958), csp. 
7-7К. 

14 Tl1e ety1110Jogy of отнр11~ is ш1с!ещ" tlloL1gl1 it 1пау Ье co1111ectccl to 1·ools 111e;1ni11g "slii11i11g." See E111ilc 
Boisacci, Dic1im111uiгc (;/ymofo~iцue с/е la fш1~11е ~гссц11е (11eicle1Ьe1·g: Wiпtcг, 1916), s. \1. 
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an important essay on Horace's phrase "ut pit.:tura pocsis," Wesley Trimpi has shown а 
distinction between the style (that is, the way of" speakiпg, of treaLi11g arguments, апd even 

0 1· conducting oneself) appropriate to the ШtнniшHctl spl1ere ot· puЫic Ше апd tlшt 
appropriate to tl1e shelter~d or shaded realш ot' tl1e school. Broad pu.Ыic issue.s eпter а_ bri~l1L 
ligl1t bet'ore а laгge рuЫ1с; оЬsсше шatters are reserved for а pr1vate aud1eпce of а tew 
ti"iends. 15 Wlшt seeшs to lie behiпd Aгistotle's thought is the capacity ot· words to Ьгiпg 
things to арреаrапсе withiп the light in which puЫic atiairs traпspire. Tl1at ligћt шust поt 
t'ade into the light ot· coшmon day, that is, Ьесоше 't<X.7tEtvfi = "low, hшnЫе, ot' шеаn 
station." Tbls is а topographic term applied to social rank and theп given pejorative шoral 
coппotatioпs. We have а coordiпated metaphoric system ot· high vs. low апd ot' ligћt vs. 
dark, which uпdeI"writes distinctioпs withiп the body politic. Aristotle now elaboгates thc 
distinctioпs of wording that correspoпd: "that [ wordiпg] which eшploys the words ot' а 
dit1erent coшmuпity [~Evtк6~] is awe-iпspiriпg [o"Eµvfi] and puts us iп а place utteгly 
dift'erent [е~аЛ..Л..апоuаа] t'rom the realш of iпdividuals considered as private persons, 
even collectively ['to iotЫ'ttк6v]" (1458a21f.). Aristotle briпgs togethe1· two strikiпg terms 
to шark the special character ot· this place, which is the puЫic sphere. Tl1e Бrst is ~Evtк6~. 
whicl1 captures the way our customs suddeпly take оп а special promiпeпce when coПitraste<.i 
with those ot' another community, and which, he adds, iпcludes у"лЉ't"Ю. (dialect woгds), 
metaphors, leпgthening, апd everything which stands па.ра. ,;6 кuptov = "alongsicle 
estahlished wordiпg." The secoпd is crEµv6~. а religious term which was extended to регsовs 
("revereпd, august, soleшn, stately, шajestic") and also to things (but wiЊ а pejoralive sense 
ot' "pompous, haughty"). This realш is emphatically µ11 iOtffi'ttк6v, поt belongiпg to the 
private sphere. 16 Iп tragedy, as in апу speakiпg which claims atteпtioп for the serious шatteгs 
ot' puЫic lit'e, one is to speak а puЫic language, but tl1at laпguage must Ье guarded agaiпst 
losiпg its esseпtially political character iп t.he ordiпary exchanges ot· social апd есопошiс 
Ше. The "political" is implicitly opposed to the merely "social," to persons in their merely 
private capacities taken as а group. Tragedy is instead concerned with "men [sic] in acLion." 
As Aristotle says lateг, p1·ecisely because the wording of tragedy includes naшes that lшve 
not Ьееп estaЫished in the community [кi>ptot~], its wшdiпg is withdгawn tfom the pгivate 
spheгe [µ11 iotffi'ttк6v] ( 1459а2[). Like all puЫic speaking, it thus inteпsit'ies the audieпce's 
attentiveness to how the things showп Ьу the woгding are brought together оп this particulш 
occasion. Wording is по mere decorative overlay but accoшplishes what puЬlic speaking 
aiшs at, 1tEt8w, the decisive estaЫishmeпt iп the шiпd of the audience ot' а paгticulaг way 
ot· seeing the given situatioп or шatter which is the subject ot' discussion (nicrп~). 

У et а wordiпg composed eпtirely of unestaЫished nшnes becomes а "ricldle" 
[ai:vtyµa], it· coшposed ot' metaphors; or а "jargon" (Butcher's translation Љr 
Вар~арюµ6~]. it' composed ot' dinlect [yЛ.&'t'tat]. Precisely the risk of atvtyµa shows tlшt 
metaphor, with its capacity to briпg to light what isn't apparent, supplements the capacity 
of the кuptov to bгing realities to appearance withiп tће puЫic sphere. Typically, Aristotle 
gives us а logical characterizatioп ot' ai:viyµa: it is "the putting together iшpossiЫe 
coшblnatioпs ot' sayings [Л..f:yov'ta], which yet posit something [uттapxov'ta]." Despite а 
comblпatioп at· пames which seems to reпder showiпg impossiЫe, something still comes 

15 "Ншасе's 'Ut Pictuп1 Poesis': The Aгgшnent for StyЊ;tic Decшt1111," Тtшlitio 34 (1978): 29-73. Tl1c 
геfе1·е11се he1·e is to 38n 11. 

l6 F1·0111 шe<ining pгivute, "i8tФ'ttК'OV slicl pejo1-utively into "tгivial, co1ninonpl:.ice, <1wkwaпl." ln 1458а, tl1c 
µ11 i8tФ'ttк6v = tl1e µi'i 'ta.лetv6v i.e" the i8trottк6v = the 'tШtEtv6v. The phri.1se µ~ i8нопк6v is usecl steaclily 
in the 1·est of the chapteг. 
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to appearance. Bap~apt0т1t6c; Iш1s а syшшet1·ical risk: instead 01· faшiliш words tlнонgЬ 
wl1icћ nothing slюws, we ћаvе woг(ls tћrougl1 wl1ich tllings шау slюw, Ьнt опlу t°OI" а 

di1TeгenL audieпcc. Н опе talks steadily in dialect, опс takes oпeselt' 011L of' thc social gп)Llr 
cпLil"ely, апd so Ьесошеs "hагЬш·iап." То speak tl1c wшdiпg ot" a110Ll1ei- coшшunity is Lo 
abseпL oneselt' 1'юш Ll1e кuрюv, wlыt is estahlishc({ witllin this сошпшnitу, and so, to speak 
as а шешL)Сl" ot· tћat 0Ll1c1· cшnпшnity. Wl1at one says will theп he heш·d as sLill hшпап 
speakiпg, bul as ,,t'шcigп." 17 

What is needed, AгisLotle aгgucs, is а halaпce: сегtаiп kincls oi' words will witl1(iгaw 
tl1e aнdience f'гош the iон.опк6v, tlle шсгеlу pгivaLe I"ealш. These incнlнdcs dialect tei-шs, 
шetaplюl"s, апd orпatc names. But the кuрюv will ргос\11се cl•ll'ity ( сrшр1'1vпа). Onc waпts 
to kecp in Lhe light hut in а special, elevated гegion ot" light, wl1at is cracp11c; hut µт~ iotcoпк6v 
(1458Ы). Опсс agaiп, clш·ity is not а шatter ot· sоше ршеlу logical ог seшaпtic critel"ioп 
but of tће ћ1сt that one's speaking inhcгes vегу evidently in the hody politic. Tlшs, spcaking 
otherwise than in estahlished woгdings, so that one's woгds оссш heside ог evcn against 
custoш (ттара 'to Eico86c;), estaЫishcs tlыt one is not iп tl1e геаlш ot" tl1e pгivate. BuL claгity 
is acl1icved tlН"ougll sharing in tl1e custoшary (8ta 'to кotvcovf.tV 'to'U Eico96'tac;) (145~Ь3-5). 
То appear in puЬlic вsing Ll1c variш1t naшcs Aristotle has descгihed exclнsivcly l)Г eYcn aL 
lengtl1 woukl шаkе опе lauglшЫe (1458l11 Н.). The point is а faшiliaг onc: агt sl10L1lll 
conccal агt, even tlювgh the poet's art шау necessarily Ье тоге visiЫe tlыn tl1at of шost 
speakeгs. ТЈ1с criteгion is, as always with Aгistotle, 'to µЕ.1рюv = the "соmшоп" ог "pнhlk 
шсаsшс." Gudeшaп rightly coшpares Rliet. З.З.1406а16: 8E.t cr1oxa~Ecr8at -юu µE1piov, 
"опс must aim at the шеаn mcasшe." Wlыt cstaЫishes this шеап is suggcstcJ Ьу Aгistotle's 
dist1·iЬвtio11 oivariant naшes aшong tl1e шеtегs: coшpound nшnes Бt (apµ6't'tEt) dithyraшbs 
especially well; dialect naшcs (yAm't'tat) Лt heгoic шеаsшеs; шetaphoгs 1"iL iaшhics. Tl1is 
is поt to say tlшt шеtгiс considerations provide the шeasure, as Aiistotle шakes very сlеаг 
in ћis briet· observation i11 the Rlzetoric оп the developmeпt of" AE.~tc; iп tragecly 
(З.1.1404а321Т.). Tl1e poets moved t"roш tctгaшetric to iшnhic шеtег, hecaнse tl1e latLcг шost 
rescшЫes Л.6уо~, discourse at its most gencral and uпditieI"entiatc(t, and 1:hey discaг(lccl 
пашеs thal diiTer i"roш those used in tl1e seiioнs discнssioп ot' iшрогtапt issнcs 

(8tаЛ.Екtос;). 1 к Wl1ile t1·agccly апd political speaking are clit1eгcnt divisions oi" discoшsc in 
geneп1l, both апswег to tће Љndшneпtal puhlic шеаsше set Ьу otaAEK'toc;. 19 

17 Опе t"etls tl1is even i11 11 anslatioпs of wo1·ks fюin coнn11·ies whose cнltl1гal t1-aclitio11s а1е 1-elativc\y c\osc 10 

one's own. The actions ancl valнes of сl1ш acte1·s in а F1·c11cl111ovel а11~ al icn to Amca·ican ways ot· acting аш! tl1i11ki11g, 
апсl tl1e с\iЉ.:1спсе will Ье apraгent in tl1e langнage eve11 of а skillecl t1·a11slato1·. Опе says tlшt tl1e Lюok "гcacls like 
а straпslatiun," howeve1· skillЉI. 

I!! otaAEK'tO<; is llStial\y t1·a11s\atecl "conve1·satio11," bllt tl1e Platonic sens<:: is с\еаа·\у Socmric: cunve1·satio11, 
whicl1 is t"ai· f.-0111 ll1e casllal exclщnge 01· iclle wo1 cls ancl iшplies 1·а1ће1· а sc1·io11s 11шtш1I iпvestigation 01· i111po1·ta11l 
111altc1s. So Rep. 5.454aS, whcп~ e1·istic aa·g11e1·s wюпg\у st1ppose ll1e111selves engagetl in olaAEK'to<;: апсl Т/1c{l('f. 
146l13, \vl1e1e Tl1cocloгos accot1nls hi111sc\J' too o\cl to eпgage iп tl1e otaAEк'to<; Soc1·~1Les ашl Tl1eaelctt1s wi 11 спlс1· 
iпto. 1 assш11e ll1a1 A1·istolle is likely to havc Ьееп 11юst i11Љ1cncecl Ьу tl1is Platoпic sc11se of tl1e 1еп11. 

l9 Ge1·alcl Elsc, Лгistorfe's Poetics: Тlte Лг~11111е111 (Ca111bгiclge: Haa·vaa·d UP, 1967) 567-6Н, poiпls 0111 lhal 
Aa·istotle's ехшпрks саше antia·cly Гrо111 ~li11lug11c, 1~vcr Гю111 сlюп1Ј шlс. 'JЋis wo11ltl uccoпl \vi1l1 шу aa·gt1111cnt 
llшl A1·istotle appa·oaclics tl1e wo1·Ji11g 01· lragc<ly f1·0111 а pers~1:1ivc tlш11.k11\vs it i.:losщ· lu 01l1cr l"om1s ot· pt1blil: 
cliscoшsc ancl tl1at l1e do\vnplays wh:11 111igl11 convc11rio11ally Ье cas~(l llк "poctic" uspt:cl ol' tragi!: \voнlill),.;. 11" 
this aa·gш11c11t accoнls also witl1 Else's Јс11юшilг.1li1щ 1lш1 tг..igc~ly origi11alc(I i11 politicнl purposcs, rюl iп гeligiol1s 
гitш1Ј, so 1ш1сh tl1e Ье!lсг. See l1is Љr Оп):i11 ш1d Еш/у j(1m11~/"Gn'ek Tm,i:e(/y (New Yoi"k: Noi·t(щ 1972). 
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lt' my coшmentary is on the right track, then, the quest for Ње right t·ramework in 
which to understand Aristotle's discussion ot· A.E~t<; in the Poetics leads back to an 
Aristotelian remark that is well-known but inexhaнstiЫe. 1 mean the idea tl1at man is hy 
nature а political animal (6 аv8рСй7tЩ <р{юЕt поЛtпкоv Џi'юv) (Pol. 1.1.9.1253а4).20 Tl1e 
viocings ot' other animals express their раiп ш pleasшe, but only hшnan beings exist witћin 
а coшmunity, а body politic, t"ounded in Муо<;, an agreement iп discourse оп "tl1e 
advantageous and thc haпnЉl, and Њeret'orcalso thcгight and the wrong" (1253а15[; Loch, 
tг. Rackhaш). This is поt а convention aboL1t the use of words, as Gadaшer tellingly reшшks, 
but а t"ounding ot· Ње comшunity in а common peI"ception (а1ает~сш;, 1253а19) ot' goOlt 
and bad, right and wrong. 21 The capacity fш such ап agreeшent det"ines the puhlic spl1eгe, 
and the wlюle point ot· speaking is to bring things to appearance within tћis puhlic sрЬеге 
tћrough its basic medium, Муо<;. The maker of tragedies participates in this puЬlic lit"e ot' 
discourse as does апу other рвЫiс speaker. It is because of this сошшоn t'unction tlшt 
Aiistotle can discuss wording both in tће Poetics and in the Rhetoric. There is no notioп 
that style is comething separaЫe from subject matter and especially not troш the puЫic 
t'unction ot· speaking. 

Aristotle's conception ot· A.E;t<;, then, has little or nothing to do with gI"ammar ш style 
as t11ese lшve been conceived in our own I"ecent past. It has а great deal to do with the puhlic 
l"ealm and with tragedy's special capacity to bring to appearance in Ње puЫic realm the 
serious actions ot· human beings woгthy of reшeшbrance and to make those actions availahle 
Љr the kind of repeated consideration which gives rise to шогаl and political insight. Tl1is 
is the Љndamental шeaпing oi"µiµтiatc; iп the Poetics, and the analysis 001.f:~tc; shows lюw 
the wording ot· tragedy serves this essentially puЬlic and political end. It is not рагt oi" 
Aristotle's conception that the poet is а lonely crcator Ыazing пеw trails which tl1e 
community Љllows along as best it сап. The poet is rather "а man speaking to men" wiЊiп 
а puЫic sphere that already exists.22 It' а poet tails to speak within Њis spћere, what l1e says 
will siшply--and quite rightly--not Ье attended to. 

POLIТIZOVANJE РОЕТ!КЕ: ARISTOTEL О JEZIKU 

Reziшe 

U 21. glavi svoje Poetike Aristotel vrsi podelu reci па klase koja sve do danas11jilz 
dana izaziva kontroverzu medu tumaCima njegovih tekstova. Autor clanka veruje с!а icleja 
koja se nalazi и osnovi ove podele Cini istovremeno i sгz Aristotelovil1 pogleda па diskurs 
i jezik iюp~-:te, а posebno па 1~jilzovu ulogu и tragediji, sa jedne i drustvenoj zajednici sa 

20 Eve11 Ах' and Zi1·in's analyses of sQ_eech as а physiological 01· Ьiological activity we11cl towщ«I tl1is sa111e 
citation. See Wolfra111 Ас, "\ј/6q>щ, q>wv11 L1ncl 016.Лек-rос; uls G1·unc1Ьegriffe шistoteliscl1e1· Sp1·ach1·ef1exiui1," 
Glotta 56 ( 1978): 245-71 <.tnd Ronukl Zi1·in, "Al'istot\e's Biology ot· Langu<.1ge," ТАРА 11 О ( 1980): 325-47. 

21 Tmt/1 шtd Metltod 390-91. Hence, A1·istot\e does not concei ve signs as instп1111ental. 
22 Ei·ic Havclock 1ejects Fгiecl1·icl1 Solmse11's assшпption that "gift of speech" ог eloqL1ence (Hcsiшl's ph1asc) 

is clisti11ct t·ю111 poetic speaking fог Но111е1· апсl Hesiocl. 011 the cont1·ai·y, Have\ock insists tliat poclic speecl1 \Vas 
the шесliшп for "official" p1·onoL1nceшents in ап оп1] cL1\tL11·e, bl'inging p1·ince шкl poet into close alig11111e11l a11cl 
111aking l'omшlaic l:.шgLщge tl1e шесliшп both of poet1·y апс\ ot' all pL1Ьlic bнsiпess ancl incicleпtally гcncle1·i11g c1l1i Јс 
tl1in "thc li11e between po\itical aпcl leg(I] clecision, betweeп politica\ cli1·eclion ancl legal jнclg111eпt" Sec P!4iu:C' 
to Р/шо (New Ушk: Gmssct, 1967) 108ff. а11с\ 1131123. A1·istotle's distinctions in thc Rl1etшic betwec11 t'o1cnsic, 
cleliЬe1·ative, ancl epiclci<.:lic огаtо1·у a\1·eacly indicate u c\ivision ot· vc1·bul 111ocles app1opгiute to а post-01«11 ct1ltш·e. 
Tl1e conventio1щ\ locatio11 ot· poetry i11 antiqllity us а subdivisio11 of epicleictic 01·ato1·y accot·cls wi1l1 Havelock's 
thesis tlшl poetгy's Љnclion graclually slю111k into 111ere entc1·tain1пent in lhe pгivate spheгe. 
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druge st-rane. Deleci reci па svakodпevne, strane, metaforicke, itd., оп kaze da odredena 
rec odrzava govornika и "jezickoj zajedпici ", ш ga obeleiava kao pripadnika пеkе druge 
zajedпice, cime doblja obeleije drustvene, а пе logicke kategorije. 

Autor zakljucuje da se Aristotelovo роiтапје leksike zapravo пе tice gramatike Ш 
stila, vec sfere javпog f.ivota i mogucnosti da se jezikom tragedije izraze moralni pojmovi 
koji se direktno t_icu javпog i politickog Zivota zajednice. 

36 



Ксенија Марицки Гађански, Философски факултет, Нови Сад 

СВЕТИ ХИЈЕРОНИМ О ПРЕВОЂЕЊУ 

Ратовање и превођење с једног језика на други, уз изградњу станипtта и 
израду керамичких и металних предмета, вероватно су најстарије људске де

латности. Све су се појавиле давно пре појаве и коришћења писмености, дакле, 

старије су од пет хиљада година. Умберто Еко је пре неку годину, 1994, написао 
да се "може чак говорити о две хиљаде година" како људи размишљају о 

превођењу. Можда је то и тачно, ако ес односи само на "размишљање о 

превођењу", о чему Еко каже да издавачка кућа Бомйијани припрема антоло
гију текстова. 

Очигледно није тачно ако се односи на само превођење. Све сумерске, 

вавилонске, египатске архиве из III и П милениј а пре нове ере својим текстовима 
на разним тада постојећим језицима показују врло живу преводилачку праксу 

и сјајна знања. Са сумерског на вавилонски, значи семитски језик, превођени 

су разни текстови, религијски, књижевни, укључујући Ей. о Гилzамешу, научни 

и други. 

У Малој Азији индоевропски Хетити у другом миленију пре нове ере 
остављају доказ својих знања о свим другим језицима тога времена, и о својим 

контактима с фараонским Египтом, с Месопотамијом, са Митанима, с Асир

цима итд. 

Еко даље каже да се размишљање о проблему превођења увек развијало 

у кључним историјским тренуцима, онда када се култура трансформисала. Он 

наводи три таква кључна примера: превођењем су се бавили Латини, суочени 

са потребом да прихвате грчке класике; црквени оци (попут Светог Јеронима) 

у тренутку када је хришћанство стицало легитимитет на основу превођења 

Божје речи са јеврејског; протестантски хуманисти у време када су свете књиге 

превођене на народни језик и када се открило да оне могу да постану доступне 

свима захваљујући штампи. 

Посебно је значајан пример Светог Хијеронима, чија је делатност у 

превођењу СвеШ.оz йисма била пресудна за ових последњих петнаест векова. 

Данас је Библија, по подацима из 1995. године, преведена, у целини или де
ловима, на 2092 језика, од чега у целини на 341 језик. Стога заслужује нарочиту 
пажњу управо Свети Јероним и по својим изричитим исказима о превођењу. 
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* 
"Quanta enim apud Graecos bene dicuntur quae, si ad verbum transferamus, in Latino 

non resonaret, et е regione, quae apud nos placent si vertantur iuxta ordinem, apud illos 
displicebunt". 

Ово је тачан цитат из једног дугог писма написаног на латинском језику 

пре 1603 године. Аутор је био већ поменути Хијероним, један од касније нај
важнијих представника латинске патристике. У време настанка овог писма 

агилни Хијероним је четрдесетогодишњак, који је живео и радио на хришћан

ским темама у манастирима у Палестини, у Витлејему где је и умро 419. године 
нове ере. 

Десетак година пре тога је он био у Риму, као сарадник и секретар 

тадашњег папе Дамаса, после чије је смрти био заинтересован да и сам постане 

папа, сматрајући себе достојним те високе дужности, како сам каже (Dignus 
summo sacerdotio, Ер. 45,3). 1 

У још увек врло измешаном религијском саставу римског становништва, 

нарочито високе аристократије и сенатских кругова, са хришћанима и qаганима 

у истој породици, жестоки и бриљантни, атрактивни аскета Хијероним је био 
оптужен за нешто као "модернизам" и строгост и хитно је отпутовао заувек из 
Рима. 

С оптужбама разних врста и разног степена оправданости сретао се и даље 

током свог хришћански аскетског, али, парадоксално, крајње динамичног 

живота. Од папе је он тада у Риму добио налог да испита све тада постојеће 
латинске преводе Библије, који су као тзв. versio Itala били крајње неопуздани и 
неусаглашени, заправо били су у потпуно хаотичном стању. Хијероним је сам 

касније (398. године у Ер. 71,5)2 написао да је уствари било толико латинских 
текстова колико је било разних рукописа. 

Посветивше се овом усуштини преводилачком послу, а у намени мисион

арско-идеолошком, Хијероним је једном дошао у прилику да мора да се брани 

од својеврсног светогрђа, sacrilegiam, које се такође парадоксално, исказивало 
кроз његове преводе. 

Његова одбрана је, опет, била лингвистичке природе, која улази у домен 

кнтрастивне лингвистике. Отуди латинска реченица коју сам малопре навела и 

која у преводу гласи: "Колико је заправо примера који су јако погодни на 

грчком језику, а ако их дословно преведемо, никако не звуче на латинском 

језику, и исто тако, оно што нам се код нас свиђа, биће одбојно Грцима ако на 

њихов језик преведемо реч по реч!" 
Цела та Хијеронимова Epistula бави се овим у суштини чисто стилистичким 

питањем језичког контрастирања. Повод је био сасвим конкретан - једна од 
оптужби због његовог наводно лошег превода једног писма епископа Епи-

1 О Хијерониму је код нас мало писано, в. Милан Будимир - Мирон Флашар: Пре'i.ле() римске 
ю-ыО1СевносiПи. De uuctoriЬus Romani.v. - Београд, Завод :.ш издавање уџбеника Н.Р. Србије, 1963, стр. 
632-634 под насловом Учени Хијерон11м, с навођењем српскохрватских превода из Хи.јеронима. 

2 Текст се наводи према осмотомном критичком издању Писама које је за едици,iу Les Belles 
Letres припремио егvте Labm1rt(Pariz, 1949-1963). 
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фанија Кипарског епископу Јовану Јерусалимском. У овом писму из 394. године 
Епифаније побија оригснизам, и то је уствари права тема, али су аргументи, као 

што се често дешава, на нивоу језика и експресије. Поред Јованових прис

талица, најжешће се на Хијеронима, као преводиоца овог псима са грчког на 

латински, окомио некадашњи најближи Хијсронимов пријатељ из младих дана 

и из времена заједничких римских студија, не баш увек примерних и пристојних, 

Руфин из Аквилеје, а садашњи најљући његов непријатељ. 

То Писмо 51 почиње поздравом на латинском: 
Dошiпо dilectissiшo t't-atri Jol1an11i cpiscopo Epillanius. 
Прпа реченица гласи, на почетку: 

Opшtchat nos, dilectissiшc, clericatt1s 11011огс non abuti in supeгblюn". Требало јс, 
мој најдражи, да не злоупотребљавамо своју духовничку част узохоливши се". 

Без обзира на ~аље позивање на Бога и свете списе, ових неколико речи 

донело је претешку оптужбу преводиоцу да је фалсификатор (t'alsaгit1s voшr, Ер. 

57, 13), од које се он брани врло озбиљно и врло опсежно, на жалост, не и 
претерано успешно, како изгледа. 

У својој одбрани у 57. писму он наводи ту грчку реченицу: ./'EOet nµд.i;, 
aya1щtf:, µ11 tfl oi11i;Et t&v кЛiiprov <рЕрЩ6аt." 

"Ессе, in tшо versiculo чuanta шendacia." - Ето, колико нетачности само у 

једном кратком реду! наводе критичари уз примере; најпре: аушп1t6<; јесте 

clilcctus "драги'', а не dilectissiшus "најдражи"; затим ot:rii;ti; је aestiшalio 
"мишљење, мисао", а не 01:11µа "охолост, уображеност." 

'Аушщt6<; је заиста позитив придева, 1~ј. clilectus. Али у стш1рима ословљавања, 
посебно кад се ради о суперлативу елативу, JilccLissiшus "веома драги", то је 

питање куртоазије, а не нетачности превода, нарочито ако вас, у то ош1сно 

време, оптужују за јерес оригенизма. А примедба зu ot:vi;t<; и <Љ1µа и јесте и није 
тачна. Именица дериватив од глагола оt:оµш, оtы, који се юшази још код 

Хомера, заиста значи "мисао, мишљење", али код Платона, неких 800 година 
пре Руфина и Хијеронима. А ot:11µa и ot:rii;1<; код Плутарха у 1. веку нове ере су 
синоними, са зна че њем "уображеност, сујета". Ни Руфин у ни Хијерониму грчки 

није био матерњи језик, и они су обојица учили старе грчке философе, писце и 

реторе најпре у латинским преводимп док су студирали у Риму. Хијероним, иако 

из богате хришћанске породице однекуд са Балкана, из градића Стридона за 

којим су многи трагали, недавно и наш колега археолог Александар Јовановић, 

није се испочетка уопште школовао за теолога и хришћанског калуђера, већ за 

адвоката и високог римског чиновника. 

Грчки је боље научио тек у зрелим годинама, кад је дошао на Исток, гдt: 

је провео највећи део живота (неких 47 од својих 75 година), и то живећи и 
радећи у свих пет главних седишта хришћанске цркве, од којих су, сем Рима на 

Западу, сва четири остала на Истоку: Цариград, Александрија, Антиохија, 

Јерусалим. 

Хијероним у посланици 57. употребљава касније тако чувене синтагме да је 
"погрешити људски" (crrasse lш1шшшn 57,12) и да је особина разумног човека да 
призна "своју грешку" (coni'iteгi епОl'еш prudenLis, iЬ.), али ипак карактерише као 

к:ако~11Лi а, тј. злобу и малициозност ове ситничаве опаске својих противника. 

Ма да му овде можемо дати и за право, он је у неким сво.iим другим 

текстовима према Руфину био неупоредиво суровији и грубљи, називајући г1:1, 

између осталог, изразима као scorpiu, hydгa, c1Ћssa s11s, gшnnius, који су, верујем, 
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разумљиви и без превођења, а последња два се односе на ону масну гроктаву 

домаћу животињу. Ја сам шире говорила о односу ова два човека и аутора, од 

огромне важности у историји хришћанске цркве, па и европске писмености и 

културе, у једном раду на Симпосију који је октобра 1993. у САНУ био органи
зовао Драган Срејовић поводом седамнаест векова тетрархије на тлу Србије. 

Рад је објављен 1995. у зборнику Тlie Age ој Tetrarchs под насловом: From Friend
ship to Conflict: Tlie Case ој St. Jerome and Rujinus. Contrihution to the Cultural and 
lntellectual Нistory ој the 4th Century. 3 

Какав год да је био повод, а очигледно није био теоријски ни књижевни, 

ми смо у одбрамбеном тексту каснијег у западној цркви светог, а у источној 

блаженог Хијеронима или Јеро нима, добили прави трактат о принципима 

најбољег превођења De optimo genere interpretandi, текст какав нам, заправо, није 
иначе сачуван. 

Основни Хијеронимов став у том погледу је да се не може преводити 

дословно, реч по реч, ни ред речи какав је у оригиналном језику са кога се 
преводи, већ да се мора изразити мисао, смисао и право значење. 

Како је он, уствари, образован на римским ауторима и паганској ~tултури, 

до мере да се морао бранити од оптужбе да није хришћанин, него кикерони
ј анац, и у овим питањима теорије, праксе и семантике превођења Хијероним у 
потпуности полази од мисли нађених код Кикерона и Хоратија, дакле писаца 

који су му претходили за више од 400 година. Кикерон је у своме спису О 
најбољој вpciiiu zоворника (De optimo genere oratorum 23), који Хијероним и 
парафразира у поменутом наслову своје посланице, каже да је сматрао у својим 

преводима хеленских ретора Демостена и Ајсхила да није нужно да се реч 
преводи дословно (non pro verbo verbum nesesse reddere). Скоро исто је изразио и 
необични песник Хоратије, за кога недавно председник Матице српске, 

академик Бошко Петровић, рече да му је то још, или све више, најомиљенији 
песник. У својој посланици познатој као Ars poetica 133 Хоратије је кратко 
записао "ако хоћеш да будеш веран тумач, нећеш се трудити да преводиш реч 
по реч" (nec verbum verbo curalis reddere fidus interpres"). 

У том смислу, као непосредан резултат његове лектире, налазимо и Хи

јеронимову исповедну реченицу: "Ме semper аЬ adulescentia non verba sed sententias 
transtulisse" - "Увек сам, од младих дана, преводио не речи него мисли" јер овде 
sententia не значи реченица. 

Он се, заиста, рано морао замислити и за грчки: оба његова имена, и 

Еусебије и Хијероним, су грчког порекла. Занимљиво је и то, и могућност да се 

у његовој околини говорио још неки језик, сем латинског и нешто грчког. 

Можда ћемо касније сазнати о томе нешто више, конкретно. 

Да би доказао свој преводилачки кредо, тачније да би се одбранио од оних 

које зове reprehensores mei, obtrectatores mei, у циљу сачувања своје теолошке 
подобности, он потеже аргументе заиста као тешку артиљерију. 

~ Ширу верзију овог сукоба изложила сам на предавању у Коларчевој задужбини 16.12.1993. 
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Уз Кикерона и Хорати,iа наводећи и манир превођења старијих римских 
комичких аутора, као што су Плаут, Терентије и Кајкилије, Хијероним у своју 
одбрану позива и решења из СейШуаzинiУiе и јеванђеља. Као што је Јеванђеље 
по Марку (57,7), по Матеју (57,7), по Луки (57,10), затим посланице апостош1 Св. 
Павла (57,9) Коринћанима и Римљанима. За њега каже: Tamcn Apostolus 11011 

veI"bшn exprcssit е vегЬо, scd 1tapacppa:ttc;кroc; eundem scnsшn allis seгmonibus iudicavit". 
Не задовољавајући се само грчко-римским паралелама, Хијероним уводи 

и tertiшn comparationis -јеврејску верзију проучаваних делова текста библијских 
и других светих списа, које он зове veritas Hebraica. Он је, наиме, на Истоку за 
време свог дугог боравка и рада тамо, чак у кра.iње немирним временима и 
кризама, кад се и из манастира морало бежати пред нападима разних варвар

ских освајача, који су у то време преплавили Римско царство, био научио 

хебрејски и чак арамејски. Теолошки и црквени рад се тада, наиме, углавном 

састојао из упоредних интерпретација и философских тумачења текстова. Сво

јеврсна контрастивна анализа је била у основи свега, претежно имплицитно, 

али и експлицитно, како нам показују Хијеронимови поменути текстови. 

За анализе појединачних примера из грчког, латинског и јевре,iскоп било 

би, наравно, потребно дуже излагање. Куриозитета ради наводим неадекватан 

превод из СвеШо2 йисма за Христове речи на крсту из псалма 21 (Ер. 57,10) "l1eli 
heli lama zabtani" изразима "Deus, Deus meus, respice ше, quare me de IeliquisLi?". С 
обзиром да уметнуте реченице respice me нема у јеврејском тексту, Хијероним 
износи своје мишљење да у смислу тога текста ипак никаква штета није учи

њена додавањем две речи. И закључује да црква не трпи и у случају његових 

евентуалних преводилачких превода због брзине у диктату. 

Хијероним наводи и "народске пословице" и rusticitas у изразу, етимологије 
и неке граматичке особености јеврејског језика, чији би дослован превод на 

грчки или латински био једноставно апсурдан. 

Посебан предмет његовог интересовања је и реченична конструкција и 

стил (ordo), посебно зато што је у светим списима и то својеврсна светиња: uЬi 
et verborum ordo mystcl"iшn est. Ипак он, преводећи друге грчке текстове, допушта 
себи слободу да смисао, идеју изрази идејом: sensum cxpiimere de seпsu. Хомер би, 
тако, изгубио не само ако би се дословно преводио на латински, него би постао 

смешан и да се дословно пребаци у прозу, како каже Хијероним: poetшn cloqucп

tissimum vix loqucntem (Ер. 57 ,5). 
Било би занимљиво и да се проуче изрази које Хијероним користи за појам 

"преводити". Шароликост и бројност тих израза показУ.iе да заправо ни.је пос
тојао израз "превођење" као terminus technicus. Хијероним за то синонимно 
користи именице interpretatio и translatio, и целу скалу глагола у значењу 

"преводити": reddere, ut veI"tcrem, trannsposui, е Graecis conversa, interprctati suпt, iп 
Lranst"erendpo, conveгti сх Atticis, expressero итд. 

Тгасlо и taduco, које је касније дало француски термин tгaduire "преводити" 
и именицу t1-aducteur не појављују се, међутим, међу његовим изразима. Код 
Кикеронаје tгaductio било реторски термин у значењу "метонимија", у реторици 
је још могло значити и "понављање једне речи", али је основно зно.чсње 
"преношења из патрицијског у плебејски ред" било сувише живо да би се почело 

употребљавати у каснијем француском смислу. 
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Основни смисао свих употребљаваних речи за превођење у антици је 

уопште било "пребацивање, преношење с једног места на друго", па и из једног 
језика у други, уосталом као и касније немачко tibersetzen и наше "преводити". 

Овакво посматрање Хијеронима из чисто лаичког и научног аспекта дуго 

није било могућно, јер је он вековима посматран само као аутор латинске 

верзије СвеШоz йисма касније назване ВулzаШа. За сам списак других дела која 
је он урадио, превода и коментара, Оригена, Еусебија, Дидима, затим полемика, 

против Хелвидија, Јовинијана, Руфина, Пелагијанаца и других, затим 154 
посланице различитог садржаја, међу којима је и 26 писама његових кореспо
дената, од којих су десет од Светог Аугустина, био би потребан посебан прилог. 

Важан је и његов спис De viris illustriЬus, који је прва историја хришћанске 

књижевности. 

У контексту овог излагања било би корисно погледати и неке друге 
Хијеронимове текстове: De situ et nominiЬus locorum Hebraicorum, урађеног на 
основу Еусебијевог ОномасШикона, и De Nominihus Hebraicis, урађеног на ос
нову Псеудо-Филона из Александрије. 

У посланици 57, којом смо се овде бавили, Хијероним истиче да је эа правог 
преводиоца важно да познаје контекст дела којим се бави, чак и географски. 

Стога је он упознао цео Исток, тако рећи библијску археологију. 

Свакако би било упутно анализирати и Хијеронимову посланицу двојици 

готских свештеника о превођењу Библије (Ер. 106). 
Очигледно је да је цео век, и људски и хронолошки, био век тумачења и 

бављења језиком на специфичан начин. 
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Војислав Јелић, Филозофски факултет, Београд 

СРПСКА РЕТОРИЧКА ТЕРМИНОЛОГИЈА У СВЕТЛУ 

КОНТРАСТИВНИХ ЈЕЗИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Српска реторичка терминологија, као што је познато, настајала је под 

непосредним утицајем класичних језика - грчког и лаинског. А стварана је 
поступно у различитим временским раздобљима и уnек везана, како је и 

разумљиво, за судбину наше књиге и школе. Када ово кажемо, мислимо у овој 

прилици на два оделита временска периода: онај средњовековни у коме српски 

народ није имао организоване школе као образовне институције, па самим тим 

ни приручнике који би систематски бележили реторичку терминологију. 

Управо стога важно је напоменути да је у то време у манастирским биб

лиотекама било осетно присуство преводне књижевности. У нас су веома рано 

"преведена дела многих црквених отаца - Јована Златоустог, Василија Великог 
(Шестоднев), Атанасија Александријског, Григорија Богослова (Слова), Епи

фанија Кипарског - углавном црквене проповеди и беседе, хомилије, на којима 
су се слоnенски аутори учили реторској прози колико и теологији."' Други 
период на који мислимо јесте онај који почиње са првим деценијама 18. пека. 
Тада је, као што јс познато, почела са радом српско-латинска школа у Кар

ловцима. За потребе наставе реторике у њој наставници су у почетку доносили 

приручнике за реторику из Кијева. Они су састављани на латинском језику. У 

кругу ђака и наставника карловачке школе убрзо су настајали преписи помену

тих приручника. Потом су и сами наставници српско-латинске школе сас

тављали, претежно на латинском језику, нове приручнике за реторику.2 

Сматрамо да су опи сумарни подаци већ сасnим довољни да оправдају разлоге 
са којих смо издвојили поменута два периода важна како за настанак српске 

реторичке терминологије тако и за неку врсту контрастиnне језичке анализе 

на коју ћемо у даљем раду указиnати. 

1 Димитрије Богдановић, ИсШор11ја clТtape l.,рйпсе 1Сњ~1.ж:етюсШ11, Београд, СКЗ, 1980, 131. 
2 . Милорад Павић, ИсtТtорија срй.ске юы1женносШи 1Сласиц11.зма н йредро.лtшиТtиама, 

Класицизам, Беогр~щ, НоЈЈит, 1979, 445; Властимир Ерчић, Мануил (Михаил) Козачинскиј и њс1·от1 
Tpaer)mmмer)uja, Институт за књижевност и умепюст, Матица српска, Српско народно nо:юриштс, 
Но[lи Сад - Београд, 1980, 1О1 итд. 
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У првоме периоду, а то значи већ у раном 12. веку, у нас је био познат 
препис једног списа на грчком језику под насловом Перt 'tp6nrov 7tOt1l'ttк&v. Ову 
расправу саставио је византијски професор и граматик Георгије Хировоск. Он 
је био наставник Велике школе у Цариграду негде између 6. и 9. века. Наш 
средњовековни превод Хировосковога списа гласи О й.есничким сликама. 
Судбина овога списа није сасвим јасна. Алије извесно да је за зборник бугарског 
цара Симеона настао превод, у скраћеном издању, поменуте расправе на грчком 
језику. Потом је овај зборник преписан и за руског цара Свјатослава 
Јарославича године 1073. Не зна се када су овакви преписи и преводи доспели 

• з 

у наше кра.Јеве: 

Ова расправа на грчком језику садржи тридесет краћих дефиниција за 
стилске фигуре. Наш преводилац у средњем веку дао је уз грчке одреднице и 
њихове словенске еквиваленте. 

Сада ћемо побројати, на словенском и грчком напоредо, термине из 
расправе Георгија Хиповоска. Одреднице на словенском језику, ради лакшег 
коришћења, даћемо у српској транскрипцији. 

вазвраШ ava.cиpo<p'fi 
вазданије av'ta:п68ocrtc; 

виименимесiйаiйсiйво av'trovoµacrl.a 
васйейlсловије а V'tt<pp<Xcrt<; 
издредије e~ox'fi 
изобилије 7tAEOVcxcrµ6c; 
имеШвореније ovoµcx'tOAOt 't<X 
ино слов ије аЛЛ 11YOptcx 
лихновноје 'Ь1tЕ р~ОА 'fi 
лицеiйворен.ије 7tp0<J07t(1)7t0t 't<X 
найоШребије кa'taxp11crtc; 
несШаiйак ЁЛЛЕtЧЩ 
образ crxfiµa 
оШименије µe'trovuµ 1.а. 
йои2раније crapкacrµ6c; 

йореченије е7tаvал.11чщ 
йоруzаније Eiprovtia. 
йоследованије ucr'tEpoЛ.oyia. 

й.осмијаније cX<J'tEtcrµoc; 
йохуханије µ UK't11ptcrµ6c; 
йревод µe'ta<popa 
йресШуйноје 'i>nep~a'tov 
йријеШије µe'taA 11\j/t<; 
йриклад cxivtyµa 
йрилоi 7tapa8tt уµсх 
йриtпча 7t<Хрсхџ.оЛ Т~ 
свраiйословије nepi<ppacrtc; 

3 Ђорђе Тифуновић, Геор'iија Хий.овоска расйрава О йесни•tким слшсима у LрйС1сом 
средњовековном рукойису. Књижевна исШорнја, 111, ЈО. Беоiрад, 1970. 348-367; Ибид" Азбучник 
срйских средњовековних књижевних йојмова, друго, допуњено издање, Нолит, Београд, 1990, 
344-345. 
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сне Шије 

сйријеuшје 

сШвореноје 

сruЛЈщчнс; 
O"UVEК:Ooxti 
TTE7tOt 11µtvov 

У већини случајева данашњем читаоцу ови термини на словенском ,iезику 

готово су непрепознатљиви. Ово истичемо и стога што ће за нашу даљу 
расправу бити важно и питање језика или можда језичких слојева које пре

познајемо у приручницима за реторику, како онима из средњега века, тако и 

онима из 18. и прве половине 19. века. 
У другоме периоду, а то значи већ почетком 18. века, српска реторичка 

терминологија стварана је на латинском језику. Када ово кажемо мислимо на 
две познате и међусобно повезане чињенице. С једне стране, знамо, да су 

српско-латинску школу у Карловцима доспевали из Кијева приручници за 

реторику састављани на латинском, а са друге да је латински у овој школи дуги 

низ година био језик наставе за све предмете, а не само за реторику. Ако овоме 
додамо још и то да су приручници за реторику настајали и у кругу наставника 
и ђака карловачких, такође на латинском, онда је сасвим јасно да можемо 

говорити о српској реторичкој терминологији на латинском језику. Значај и 
утицај латинског језика у овој области није престао ни у 19. веку. Јер наш први 
објављени приручник на словенском језику Руководс~uво к славенскому крас
норечију, из пера Аврама Мразовића, следио је, као што је познато, свој прсд-

4 ,....., • 
ложак на латинском . ..:»а контрастивну анализу и у ово.1 прилици као узор 

послужиће нам термини за тропе и фигуре из Мразовић.евог приручника. По
бројаћемо најпре термине за тропе. Ради лакшег разумевања, као и у горњем 
случају, даћемо их у српској транскрипцији. 

ме~uафора 

али2орија 

ктuахрисис 

анiПройойа~uија 

меiйони.лщја 

синекдохи 
меiйалийсис 

аюuономасија 

иронија 

ийерволи 

саркасм 

лuilioйluc 

еуфемисм 

ийерваi'й.он 

йренесеније 

иноречије 

л~ииеуйтuребленије 

человјекосШрасi:Uије 

йреименованије 

уразумненије 

йрија~Тtије 

возименованије 

2лумленије 

излишнеје йроизнтиеније 

йосмјејаније 

уmонченије 

бла2охваленије 

йрес1uуйленије 

4 Мислимо овде на nриру<1ник угарског 11рофесора Јожефа Григеља објављен nрви пут у 
Будиму 1809. Доступно ми је издање из 1814, те га стоп~ и наводим: Josephlls G1·ige\y, lnstitllfiones 
т·шмiае i11 шиm 1-:y11111aJimш11 Re1-:11i Нипмагiае et шlпехатт pmviнciaпtm, Brtdue, 1814: Види мој рад: 
Наша йрна "cлшijt11-tc1Ca" ре~Тюршш (ЛтТtннски йредложа/( и aнйi1t•t1C1t извори), Зборник Матице 
српске за књижевност и језик, књ. XXXVl/3, 1988, 427-433. 
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На први поглед видљиво је да Мразовић, као и Григељ, за тропе узима 
грчке термине. Али наш аутор уз ове туђице грчкога порекла (меШафора), 
пренесене словенским писменима, додаје још и њихове словенске еквиваленте 
(йренесеније). 

Другачије него тропе наш аутор доноси у своме приручнику одреднице за 
фигуре. Управо то је и разлог зашто ову скупину реторичких термина дајемо 
издвојено. 

й.овШореније 

возврашченије 

сообјаШије 

усуzубленије 
восхожденије 
Шождезнаменованије 
й.ровожденије 
йриложеније 

мноzосојузије 

заШмјеније 

слученије 

безсојузије 

обшченије 
йодоборечије 
йодобойадноје 
йодобноконечноје 
восклицаније 

сомненије 

у мол еније 

войрошеније 

оШвјеШсШвованије 

йрехожденије 
умолчаније 

уzлажденије 
возzлашеније 

обрашченије 

начераШаније 

заимословије 

изјавленије 

йревишеније 

йроШивойоложеније 

сообшченије 

зајаШије 

йойравленије 

воздержаније 

repetitio 
conversio 
cornplexio 
conduplicatio 
gradatio, clirnax 
synonyrnia 
polyptoton 
epitheton 
polysyndeton 
ellipsis 
zeugrna 
asyndeton 
synecdoche 
paronornasia 
similiter cadens 
similiter desinens 
exclamatio 
dubltatio 
obsecratio 
interrogatio 
sublectio 
transitio 
reticentia 
expolitio, exergasia 
epiphonema 
apostrophe 
hypotiposis 
prosopopoeia 
ethopoeia 
~mphasis 

antithesis 
communicatio 
occupatio 
correctio 
sustentatio 

У одељку о фигурама, као што видимо, Мразовић на првоме месту даје 
словенске еквиваленте и уз њих додаје, латиничком транскрипцијом, грчке и 
латинске реторичке термине. Овај и овакав поступак бележења грчке 
реторичке терминологије код Мразовића разумљив је сам по себи већ и стога 
што је он имао пред собом латински предложак у коме поменуте одреднице 
нису исписане грчким писменима. Корисно би било на овоме месту указати на 

46 



све поступке контрастирања које је применио наш аутор у скупини о фигурамц. 
Указаћемо у овој прилици само на један. Мразовић је за латински термин 
repetitio узео рускословенски йовiйореније, а за conduplicatio усуzубленије. Ови 
примери показују којим језичким елементима и са каквом прецизношћу је наш 

аутор преносио значења грчких и латинских реторичких термина. 

Указаћемо још на два приручника састављена у првој половини 19. века -
РеШориrсу Јована Стерије Поповића и Puiuopuкy Ђорђа Малетића. Док 
Малетићев приручник представља завршну фазу у обликовању српскоги 
језика, у Стеријиној Реторици сустигли су се и испреплетали готово сви 
елементи нашег тадашњег језика у настајању. Стога и реторички термини у њој 
носе обележја и старијег рускословенског и млађег народног језика. Ево 
неколико примера за реторичке термине код Стерије који припадају старијем, 
рускословенском језичком слоју: zласоудареније за грч. Ёµ<расrн;; йовШореније 
за грч. E7tiCeu~tc,; лат. geminatio; раздељеније за грч. 8taipecrtc,;, лат. distriЬutio; 
йроiii.ивойоложеније за грч. 6.vti8eиv, лат. contгapositum; олицеШвореније за грч. 
7tpocrro7to7totia, лат. fictio personae; изображеније за грч. U7tO'tU7trocrtc,; лат. evidcntia, 
illustratio. Код ове скупине термина која припада старијем, рускословенском 
језичком слоју, Стерија је гдекад као и Мразовић, поштовао зRконе 
морфологије и синтаксе. То показује горе наведени пример: 
йроiйивойоложеније за грчки термин 6.vti8etov и латински contrapositшn. Или је 
преносио у српски језик само значење античког појма, дакле водећи рачуна о 
семантичкој страни (на пример: zласоудареније за грч. Ёµ<pacrtc,;. 

Млађем језичком слоју, оном народном, припадају знатно бројнији 
термини из Стеријине Реторике. Наводимо само неке од њих: iТiрйање за грч. 
auvaepotcrµ6c,;, лат. congeries; йреобраhање за грч. 6.vacr-rpo<p11, лат. reveгsio; 
йиzuање за грч. tpffit11µa, лат. interrogatio; сумња за грч. 8ta7t6p11crt~, лат. duЬitatio; 
узвик за грч. i:к<poov11crt~, лат. exclamatio. Стерија је овде другачије поступао. 
Терминима који су већ постојали у српском језику он је "доделио" још и 
померена - реторичка значења. Овим смо заправо додирнули и нека друга 
питања која се тичу терминологије уопште и њене класификације. Досадашња 
испитивања су у довољној мери показала да је тешко увек прецизно и са 

сигурношћу одвајати и разликовати у језику појмове као што су йреведен.ица и 
семан.Шичка йозајмица. Стога сматрамо да је најцелисходније да и даље у овоме 
раду разликујемо реторичке термине према њиховој припадности старијем, 
односно рускословенском, и млађем, односно народном језичком слоју. 

Малетић, српски реторичар са краја овога раздобља, када је борба око 
српског језика и окончана, природно, сачувао је у својој терминологији млађи 
језички слој са незнатним примесама ученог славеносрпског, односно 
рускословенског. Типски старији термини код њега су сасвим ретки: черШајући 
йрилоz за грч. E7tt8e-rov; безсајузије за грч. 6.cruoetov; мно'iосајузије за грч. 
7toЛ.ucruv8иov, олицеzuворавање за грч. 7tpocrro7to7totta. 

Српска реторичка терминологија, да укратко закључимо, стварана је 
поступно и на различите начине. Од најранијих почетака, како смо видели, 
наши аутори су преписивали, а потом и преводили грчке приручнике за 

реторику. У другом периоду, када су основане српско-латинске школе, 
рукописне приручнике за реторику на латинском језику састављају украјински 
и српски аутори. Почетком 19. века наши аутори објављују приручнике на 
рускословенском, односно на српском језику. Језици на којима су ови 
приручници настајали, као и језички слојеви који се у њима преплићу, пружају 
испитивачу бројне могућности за различите видове контрастивних језичких 
анализа. 
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Darko Todorovic, Filoloski fakultet, Beogшd 

ELEOS-PHOBOS: JEDNO NOVO GRAMAТICKO CIТANJE 

Aristotelov stav о tragickom Шcenju (katharsis) predstavlja, kao sto ја poznato, 
zavrsnu odredbu tzv. definicije tragedije s pocetka VI poglavlja Poetike.

1 Desetak reci 
koje obuhvata ovaj notorni stav cine jednu od najzagonetnijih i najcesce tumacenih 
formula evropske knjizevne teorije, estetike i filozofije. I sama sudblna novovekovne 
tragediografije nerazdvojno је vezana za Aristotelovu izreku i razumevanje njenih 
konstitutivnih delova. Ovo razumevanje, opet, imace и prvom redu filoloski, lingvisticki 
i gramaticki karakter, da Ьi se tek и narednom koraku uzdiglo i do esteticko-filozofske 
oЫasti. Ne treba posebno isticati da ova dva aspekta razumevanja stoje и najtesnjoj 
uzajamnoj vezi: grarnaticki pristup ide za tim da obezbedi zdravu osnovicu za potonje 
teorijsko dornisljanje, kako teorijska spekulacija ni и jednom trenutku пе Ьi izguЬila 
solidno gramaticko tlo pod nogama - олај antejski princip koji је jedini kadar da је 
sacuva od zastranjivanja i neobavezujucih proizvoljnosti. 

Nevolja s Aristotelovom definicijom, medutim, lezi и okolnosti da ni sama njena 
gramatika, cini se, nije sasvim besprekorna. Jedan osvrt па petovekovnu istoriju 
tumaceпja Aristotelovog stava, koja otpocinje s prvim renesansпim izdavacima i 
komentatorima Poetike, dovoljno jasno pokazuje da је jezicko-gramaticki aspekt 
Aristotelovog teksta mnogo cesce Ьiо опа strana kojoj је vaUalo pruziti sigurnost i 
jemstvo uz pomoc spekulativne nadgradnje nego obratno. Zato su teorije о tragickoш 
ciscenju, nevezane strogim i jednoznacnim tekstom grckog izvornika, naprosto sustizale 
jedna drugu, smestajuci Aristotelovu odredbu isprva и moralisticki kontekst, tipican za 
ХУП i XVIII vek, а onda, od polovine XIX i и ХХ, pod uticajem ogromnog razmaha 
pozitivnih nauka i njihove metodologije, u kontekst psihologije i psihijatrije, odnosno 
medicine и sirem smislu. 

Mi se ovom prilikom necemo upustati cak ni и sumarni pregled istorije tumacenja 
Aristotelovog stava о katarzi. Podseticemo samo da iпterpretacija koja је ovo pitanje do 
daljnjeg skiпula s liste prioritetnih zadataka filoloske пauke potice iz pera znamenitog 
tiЬingenskog greciste Wolfgaпga Schadewaldta: njegov sada vec klasicni clanak iz 1955. 
pod naslovom "Strah i sazaljenje?"2 predstavlja zavrsnu rec опе istrazivacke linije koja 

1 1449Ы4-28. 
2 W. Sch::idewaldt, Furclit und Mitleid? Негшеs 83 (1955). 129. 
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zapoeinje medicinskom teorijom Jakoba Bernaysa iz 1880,
3 

da Ьi svoj moderni izraz 
doЬi1a u bogato dokumentovanoj teorijskoj sumi Franza Dir)meiera iz 1940.

4 U 
nedostatku ubedljivog a1ternativnog koncepta koji Ьi bio vredan pomena, medicinska 
teorija dominira nemackim univerzitetima sve do polovine naseg veka, da Ьi sa 
Schadewaldtom Ьila etaЫirana u manje-vise 1zvanicno' glediste nemacke filo)oske nauke 
i ugradena и enciklopedijske clanke5 i standardne preglede grcke knjizevnosti, poput 
Leskyjevog.6 Tako је stvoren utisak daje Schadewaldtov clanak и Ьitnom stavio tacku na 
mnogovekovni spor.7 Ро ovoj teorUi (koja svoje uporiste ima u ucenju о muzickoj katarzi 
iz zavrsnog poglavlja Aristotelove Politike), 8 tragicko ciscenje svodi se na izazivanje 
afekata sazaljenja i straha uz pomoc tragickih prizora, па postupno intenziviranje ovih 
afekata i njihovo abreaktivno stisavanje ро dostignutom klimaksu - purgaciju od 
skodljivog afektivnog viska, pracenu osobenim tragickiш zadovoljstvoш. Veliki је 

znacaj koji Schadewaldt pridaje novoщ izmenjenom citanju dveju kriticnih reci 
Aristotelove formule: to su phobos i eleos, dotle oЬicno prevodeni izrazima 1stral1' i 
1sazaljenje'. U ovom tradicionalnom prevodu Schadewaldt, medutim, prepoznaje 
zavodljivo naslede Lessingove "humanitarno-moralisticke" interpretacije, odnosn6 trag 
hriscanskog, pijetistickog uticaja.9 Ovaj је utkaj inace primetnij i u pojmu saza\jenja, na 
koj i i sam Lessing pomera teziste svoje interpretacije: nemacko Mitleid, ро 

Schadewaldtu, vec i svojom strukturom upucuje pre na srodstvo s hriscanskim 
sympaschein i sympathein (odnosno s latinskim compati, compassio kao posrednicima), 
nego па klasicno i pagansko e\eein, "Ьiti potresen necijim stradanjem". Zato nemacki 
autor, umesto para Furcht-Mitleid, koji odgovara nasem 'strah'-'sazaljenje', predlaze 
Schauder i Jammer, 'uzas' i 'jad' - pojmovni par koji, ро njemu, Ьо1је pristaje uz 
neposredni, 'somatski' karakter ovih dvaju e)ementarnih afekata10 koji gledaocevu dusu 
preplavljuju kao neodo1jive prirodne stihije. Tako Schadewaldt govori о "jedinstvenoj 
krivulji (afektivnog) uzbudenja" 11 koja sledi kontinuiraпu uz1aznu putanju prolazeci kroz 
sukcesivne stupnjeve uzasa i jada, da Ьi svoje ishodiste nasla и katarzi, trece111 i 
poslednjem stadiju, koji oznacava stisavanje i ciscenje afekata prethodno dovedenil1 do 
najviseg stepena uzbudenosti. 

* 
Pristup koji сето s1editi u ovom tekstu, medutim, nece Ьiti ni filoloski, ni esteticki 

ili knjizevnoteorijski, nego upravo gramaticko-jezicki: Ьiсе to pokusaj nesto drugacijeg 
gramatickog citanja Aristotelove odredbe о sazaljenju i strahu i kataгzi 'takvih afekata'. 

3 Ј. Beгn::iys, Zwei Abh::indlungeл uber die ::iristotelische Theorie des Dr::i1шis, Berlin Ј 880. 
4 F. Di1·/rneie1·, КА0АРПL ПА0НМАП1N, Heпnes 75 (1940), 81. 
5 Up. лрr. Der Кleine P::iuly, s.v. Katharsis. 
6 А. Lesky, Geschichte der griechischeл Liteшtш·, Bern 1957/58, 616-17. 
7 R::idovi Н. Flashш·::i (Die rnedizinischen Grundl:igen der Lehl'e vол der Wi1·kung de1· Dichtung iп cle1· 

gl'iechischen Poetik, Heпnes 84 [ 1956], 12) i М. Pohlenz::i (Fu1·cht und Mitleid? ihid. 49) dorюse оЬоgщ~еп_ја 
i kOJ"ekcije koje пе dovode u pitnnje terneljnu ш·ijentaciju. 

х 1342::il-I 1. 
\) Up., naюeito, Hшnbu!'gische Dramaturgie, 78. pisrno. 
111 seelisch-IeiЫiche Elemeлt::ir-Affekte, W. Sch::idewaldt, ор. cit. 153. 
11 einheitliche E1·regungskш·ve, W. Schadew::ildt, ор. cit. 161. 
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Mada Ьi nasi zakljucci mogli da imaju i izvesne teorijske implikacije, mi necemo istupati 
iz uzanog metodoloskog okvira koji smo sebl ovom pri1ikom postavili. Ono cime smo se 
pri tom rukovodili Ьiо је iskljucivo jednostavni princip uspostavljanja logicki i 
gramaticki konsekventnog smisla uz najmanje interpretativnog nasilja nad tekstom 
originala - nasilja koje се do izvesne mere Ьiti neizbezno i u ovom, kao i u svim 
dosadasnjim gramatickim interpretacijama Aristotelovog teksta. Njegovi stilski i 
gramaticki propusti oЬicno su tumaceni prirodom i prvoЬitnom namenom ovog 
Aristotelovog spisa, u kojem su neki (kao njegov najveci moderni izdavac Alfred 
Gudemann) videli beleznicu s predavanjima (Kollegheft), 12 ako ne i same neautorizovane 
studentske beleske koje nikad nisu Ьile namenjene objavljivanju. 

Pocetna i zavrsna formula Aristotelove definicije ,tragedije sastoji se iz nekoliko 
poznatih izraza, koji se, uz manja ili veca odstupanja, oЬicno prevode na sledeci naci11: 
"Tragedija је mimeza radnje koja putem sazaljenja i straha postize ciscenje (od) takvil1 
afekata." Tezak i mnogo diskutovan pojam mimeze ostavUamo van razmatranja i bez 
prevoda, vezujuci paznju za sintakticki sklop Aristotelove izreke, isprva bez obaziranja 
na znacenje pojedinih njenih izraza. Grcki tekst glasi: estin oun tragoidia~ mimesis 
praxeos ... di' e]eou kai phobou perainousa ten ton toiouton pathematon katharsin. 
Zenski particip perainousa, "vrseci", "sprovodeci", "postizuci", vezujemo za imenicu 
mimesis - pre nego za tragoidia - polazeci od uverenja da је ovde, uza sve rezerve, rec о 
standardnoj definicij i u smislu aristotelovske logike, о logickoj strukturi, dakle, 
ustrojenoj od uoЬicajenog definieпdum-a, а to је ovde 'tragedija'; od najЫizeg roda, а to 
Ьi Ьila 'mimeza radnje' (pojam koji је, cini se, sinoniman s pojmom pesnicke umetnosti 
[poietike] uopste); 13 dok Ьi stav о 'postizanju ciscenja putem sazaljenja i straha' itd. 
trebalo shvatiti kao jednu od specificnih razlika - mozda onu najkriticniju - i dovesti ga u 
vezu s mimezom radnje kao najЫize odredenje ovog pojma. Tragedija Ьi, dakle, Ьila 

takva mimeza radnje koja putem sazaljenja i straha, di' e)eou kai phobou, 'postize 
ciscenje (od) takvih afekata'. Da mimeza radnje cisti putem sazaljenja i straha kao svojih 
specifika, to Ьi (iako ne nuzno) moglo da znaci da su sazaljenje i strah, па izvestan naci11, 
vec implicite sadrzani u pojmu mimeticke radnje (kao njeni posebni vidovi ili vrste); а to 
se, opet, moze neposredno dovesti u vezu s jednom kasnijom odredbom, koja glasi: 
"Posto zadovoljstvo od sazaljenja i straha pesnici treba da prireduju putem mimeze, 
jasno је da to (= sazaljenje i strah, prim. D. Т.) treba uneti (empoieteon: ugraditi, 
'upevati', poetski inkorporirati) u radnje (en tois pragmasin)." 14 Smatramo, uzgred, da 
izmedu izraza pragmata i praxeis nema sustinske razlike u znacenju, izuzev sto pragma ll 
vecoj meri istice rezultat, а praxis proces glagolske radnje prattein. 

Vratimo se det'iniciji. Tragedija је, dakle, takva mimeza radnje koja putem 
sazaljenja i straha - а to Ьi, prema recenom, moglo da znaci: unoseci sazaljenje i strali u 
radnje - 'postize ciscenje ( od) takvih afekata'. Differentia specifica ove, tragicke mimeze 

12 А. Gudeшann, Aristoteles Перi 1ЮП]'Пкf1~. Berlin-Leipzig 1934, 3. 
13 pasai (sc. poietikai technai: ер, tragedija, koшedija, ditiramb, auletika i kitaristika) tynchanousin ot1sai 

шimeseis to synolon, 1447а15-16. Sve su ove (tj. pojetieke) mimeseis u isti mah i miшeseis ршхеоs - epei de 
miшountai hoi шiinoumenoi prattontas, 1448al (sto vazi i za instrumentalne noine! 1448а14-15; t1p. 
1447а23-28). 

14 1453Ы 1-14: epei de ten аро eleou kai phobou dia mimeseos dei hedonen paraskeuazein ton poieten, 
phaneron hos touto еп tois pragmasin empoieteon. 

50 



radnje sastoja\a bi se, tako, upravo u ovom unosenju, 'upevavanju', poetskoj 
inkorporaciji (empoiein) sazaljenja i straha и radnju. Ono sto Ьi tragicku mimezu radnje 
odlikovalo od neke druge (komicke, epske Ш auletske) Ьili Ьi, tako, upravo sazaljenje i 
strah koje ova mimeza unosi, 'upevava' и radnju - pretvarajuCi radnju u sled potresnih i 
strasnih prizora. "Ova mimeza nije samo шimeza dovrsene radnje, nego i mimeza onog 
strasnog i onog potresnog (phoberon kai eleeinon) ... "

15 
Na osnovu ove Aristotelove 

odredbe, Ьili Ьismo skloni da zakljucimo da su upravo phobera i eleeiпa oni osobe11i 
tipovi radnje kakvu tragicka mimeza treba da ima za predmet da Ьi ispunila svoju 
specifiCnu Ьit. Strahoviti i potresni karakter ove radnje, kao i njena dovrsenost itd., neke 
su - i svakako najznacajnije - differentiae specificae koje ovu radnju cine osobenim 
predmetom tragicke mimeze. 

Podimo korak dalje: time sto eleos i phobos unosi (poetski inkorporira) и svoju 
radnju, tragicka mimeza 'postize i samo ciscenje (od) takvih afekata'. Ali, da li se о 
takvom, u radnju unesenom (poetski inkorporiranom) i otud opredmecenom eleos-u i 
phobos-u uopste jos moze govoriti kao о afektima? Ako Ьi odgovor trebalo da bude 
odrecan - jer ovde nije rec о afektima sazaljenja i straha, vec о опот potresnom i ьпот 
strasnom, о potresnim i strasnim pragmata - onda ostaje pitanje: da li grcki jezik zna i za 
objektivnu upotrebu reci eleos i phobos, и kojoj ova dva пе Ьi obavezno morala da znace 
afektivna, odnosno psihicka stanja, vec odgovarajuce radnje, spoljasnja pragmata, koja 
sa svoje strane pobuduju afekte sazaljenja i straha u dusama gledalaca jedпog tragickog 
prikazanja? 

Iako reda, ovakva upotreba nije strana grckom klasicnog perioda. Evo nekoliko 
primera iz knjizevnosti и kojimaje rec phobos moguce zameniti izrazima "nesto strasпo" 
ili "strahota", а rec eleos, opet, analognim izrazima "nesto potresno", "prizor koji 
izmamljuje suze", ')ad" i sl. 

Uz Herodotov opis maratonske Ьitke, u kojoj su Grci, kako doznajemo, ро prvi put 
neustrasivo jurisali и susret Persijancima, Citamo i sledecu piscevu opasku: "а dotle је 
Helenima i samo medansko ime Ьilo phobos kad cuju za nj." 16 

U jednom monologu iz Sot'oklovog Cara Edipa Jokasta se tuzi па supruga sto је 
sklon da olako poveruje svakom proroku, ра i laznom, bez obzira na to sta ovaj prica, 
samo ako pominje dovoljno velike strahote, ei phobous Iegoi. 17 

U velikom glasnickom izvestaju iz Edipa па Kolonu opisane su i cudesne okolпosti 
pod kojima је protagonista nestao s. lica zetnlje: samo је Tesej video ovaj ргizог, 

nepodnosljiv za oci smrtnika. Zato је lice zaklonio rukotn "kao da se pred njim ukazao 
neki strasan phobos, koji oci nisu mogle da izdrze." 18 

Neka kao primer objektivne upotrebe reci eleos posluzi jedan stih iz Euripidovog 
Oresta, retorsko pitanje koje Hor upucuje samome seЬi evocirajuci Orestovo 
materouЬistvo: "Кој i је eleos na zemlji veci?" 19 

Starinsko znacenje reci phobos sacuvalo -se kod Homera, poglavito и llijadi, 20 

spevu posvecenom ratu i ratnim strahotama (mirnodopska Odiseja spominje phobos 

15 1452al-3: ou inonon teleias esti p1·axeos he iniinesis alla kai phobeгon kai eleeinon. 
16 VI 112: teos de en toisi Hellesi kui to ошю1ш1 to Medon phobos nkousai. 
17 Oed. Т. 917: all' esti tou legontos, ei рhоЬош; legoi. 
~н Oed. С. Ј 652-53: hos deinou tinos phobou phanentos oud' anuschetou Ьlepein. 
1 ~ 01·. 832: tis eleos шeizon knta gnn; 

51 



samo jedanput).21 Као sto је poznato, vec је Aristarh, aleksandrijski ЬiЫiotekar iz Ш v. 
pre n. е., zapazio da uoblcajeni i pravilni smisao homerske reci phobos nije 'strah', vec 
'bekstvo', i to: panicno bekstvo usred ratnog meteza.22 Prizor panicnog bekstva razbljene 
vojske primer је ratne strahote, а ova vrsta strahote imala је, bez sumnje, poseban status 
medu svim drugim vrstama: za svest arhajskog coveka Ьila је to strahota par exeJlence. 
P1·elaz na subjektivno (psiholosko) znacenje Ьiо је obelezen pojavom Phobos-a, 
personifikacije ratnih strahota, sina i pratioca boga rata Areja.23 Interesantno је da ovaj 
demon nije p1·edstavljao olicenje bekstva, premda se to moglo ocekivati: ova posebna 
funkcija pripala је njegovoj saputnici Phyge ('Вekstvo'). То је svedocilo о povecanju 
apstraktnosti pojma phobos. Ол је sada oznacavao ratne strahote uopste. Od 'panicnog 
bekstva u пitu', k:ю jednog specijalnog oЫika гatne stгahote (hшnerski phobos), p1·eko 
'ratnih strahota' (olicenih и Phobos-u, ratnom demonu), put apstrakcije vodio је pojmu 
'strahote uopste'. Тај novi phobos napusta epsko ratiste i uzdize se do najopstijeg 
znacenja 'stradanja coveka kao coveka' - ili, ро Aristotelovim recima, "coveka koji nam 
је slican".24 То је onaj apstraktni ali u isti mah objektivni, spoljasnji phobos s kojim se 
susrecemo и definiciji tragedUe. ·, 

Prema onome sto је dosad receno, smisao Aristotelove odredbe mogao Ьi da se 
rekonstruise u sledecoj formuli: tragedija је takva mimeza radnje ... koja putem 
potresnih i strasnih prizora 'postize ciscenje ( od) takvih afekata'. Da Stagiranin ima u 
vidu upravo ovakvo, objektivno znacenje reci eleos i phobos, cini se da ла to upucuje i 
gotovo sinonimna upotreba supstantiviranih prideva eleeinon i phoberon, kao i ukupan 
gramaticki kontekst recenica u kojima se ovi izrazi javUaju. cesti obrti kao sto su 
mimesis ... phoberon kai eleeinon25 ili phoberon kai eleeinon ... mimetike,26 kojima је 
okarakterisan specijalni tip tragicke mimeze radnje, cini se da strukturalno 
korespondiraju izгazu mimesis praxeos ... di' eleou kai phobou iz definicije tragedije -
razume se, ukoliko izraz di' eleou kai phobou shvatimo kao eksplikaciju pojma praxis. 

Ali, cini se da su i sami izrazi eleos i phobos upotreЫjeni, bar poпegde и tekstu 
Poetike, i u ovom objektivnom znacenju kakvo smo prepoznali u formuli definicije. Evo 
jednog kaгakteristicog mesta: " ... takvo prepoznavanje i preokret imace (u seЬi) ili eleos 
ili phobos, kakvih је radnji tragedija mimeza."27 Da li ovaj izraz valja razumeti kao 
Aristotelovo izricito priznanje da u eleos-u i phobos-u treba videti radnje, praxeis? 

Као sto smo pojam mimeze ostavili bez komentara, ра i bez prevoda, jer Ьi nas 
razmatгanje о tom predmetu odvelo daleko izvan okvira ovog teksta, zaobilazimo sada i 
ostale kriticne termine Aristotelove definicije. Najpre, katharsis, rec koju smo preveli 
neutralnim izrazom "ciscenje" (sto god to inace znacilo). Zatim i pojam pathemata, za 

211 У 252; УШ 139; IX 2; XI 71; Xll 145; ХУ 31 О, 396, 666; ХУП 579, 597. 
21 XXIV 57. 
22 Valja n::1pomenuti (la је u strukturalnom pogledu grcko phobos sasvim podudaгno s nasiш beg, koje 

cuva p1·v0Ьitno znacenje staгe indoevюpske baze *bhegw-. 
23 !Јр. ll. IV 440; XI 37; ХШ 299; ХУ 119; Hes. Theog. 934. 
24 145За5-6: phobos de peri ton hошоiол_ 
25 1452а2-З_ 
њ 1452Ь32-3З. 
27 1452n38-Ы: he gar toiaute anagnorisis kai pe1·ipeteia е е\еол hexei е рhоЬол, hoion р1·ахеол he tragoidia 

mimesis hypokeitni. 
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koji smo Ltpotreblli izraz "afekti", uprkos nekim tumacenjima, kakvo је nрг. Kittoovo, 2н 
koja u pojmu pathemata prepoznaju up1-avo опо objektivno znacenje - zпасепје 

objektivпog, spoljasпjeg, odпosno sceпskog stradanja - kakvo паsа iпterpгetacija vещје 
za ројпюvе eleos i phobos. "Posto nam је, dakle," zakljucuje Kitto, "ideja 1dogadaja' 
(i11cideпts) ocevidno potrebna пegde u пasem izrazu (= и Aristotelovom stavu о kataгzi, 
prim. D. Т.), ciпi se da је razloznije рюпасi је н onoj reci koja ро pravilu zпaci 
'dogadaje', nego и dve пеviпе reci eleos i p\10bos, koje zпасе 'sazaljeпje', оdпоsпо 

'strah', а ne 'potresne, strasne dogadaje' (pitiful, feaгful, iпcidents)."29 Da eleos i phobos, 
upikos Kittou, mogu imati i ovo objektivпo znacenje, i da takvo znacenje, pre111da rede, 
nije nista manje pt-avilno nego ono subjektivпo-psiholosko, demonst1·iг11li smo ш1 

nekolikim pгimerima iz grcke knjizevпosti. Da Ьi objektivno zпасепје moglo Ьiti stшije, 
ра otud i izvornije - to, sa svoje strane, potvrduje h01neгska upotreba reci phobos, koja se 
па najveceш broju mesta и llijadi odпosi ne na afekat, ve6 па maпifestaciju јеdпе 

spoljasnje гаdпје, bekstva. 
Bez koшentaгa ostavljamo i samu Kittoovu interp1·etaciju, koja, najzad, nije nista 

mапје usiljena i pгotivпa duhu jezika nego опе koje britanski autoг odbacuje ~ istim 
obrazlozenjem. Uprkos svojoj istancпoj teoriji о purifikaciji same radпje putem 
шnetпicke mimeze, оdпоsпо poetske traпsformacije radnje u pricu (mythos), Kitto паs 
tesko moze uveгiti и smisleвost svoje postavke ро kojoj Ьi afekti и dusama gledalaca 
trebalo da budu ti koj i се cistiti potresпe i strasпe dogadaje - је1· ovi dogadaj i, sa svoje 
stгапе, vec prethodпo postoje u tekstн tragedije i igri glшnaca na sceпi, ра, kao takvi, i 
logicki i vremenski prethode citaocevom i gledaocevom afektivno111 odgovoп1 ш1 пjih. 
Nase је reseпje bez sшnnje trivijalпije utoliko sto cLiva oblcniji poredak od110sa pustajuci 
pгizore (па sceпi i u tekstu) da oni budu ti koji се katarticki delovati na dнse gledalaca i 
пjihova pathemata - а ne obгnuto, promovisuci gledaoce и tobozпje satvorce necega sto 
је vec odraпije stvoreпo, ispevaпo i postavljeпo па scenll. 

* 
Da zakljucimo. Aristotelova odredba о katarzi dobija u nasem prevodu sledeci 

oЬ\ik: 'Тragedija је takva mimeza radnje .koja putem potresnih i strasпЉ pгizora postize 
ciscenje ( od) takvih - naime odgovarajuCih - at'ekata.' Zajedno s Кittoom,30 i шi smo па 
ovom mestu posegli za pridevom 'odgovarajuci' kao пajpriЫiznijom zшneno1n za iпасе 
nedovoljno umesno 1takvi'. Теп tоп toiouton pathematoп katharsiп - "cisceпje (od) takvih 
afekata" - raniji su iпterpretatori oblcno razumevali tako kao da se zameпica toiaнta 
odnosi ili па pomenuta dva ili па citavu klasu srodnih afekata. Ako Aristotel пеша u vidu 
nesto kao cisceпje eleos-a pomocu eleos-a i phobos-a pomocu phobos-a, to Ьi опdа 

znacilo da ova dva (па пeki пacin koji danasnjem citaocu ne moze Ьiti dovoljпo 

razumljiv) predstavljaju instгument cisceпja mnogih srodnih afekata, glediste koje kao da 
moze naci potvrde u nekolikim odredbama iz Aristotelove Retorike i Politike. 31 

2 к Н. D. F. Kitto, Catliarsi.~. u: Т11е Classical Tmdition, e<I. Ьу L. Wallace, Cornell Univeгsity P1·ess, New 
Уогk 1966, l 33. 

2 'Ј Љid. 140. 
311 Љid. 142. 
31 Up. RJ1et. 1378а22; Ро/. l342nl2; t1p. i Poet. 1456Ы. 
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Nase је uverenje, medutim, da је ovde ро sredi pre јеdпа vrsta Aristotelu inace 
svojstveпog nonsalaпtnog i пepedantskog odnosa prema sintaksi grckog jezika - sintaksi 
koja је, uostalom, dovoljno gipka i tolerantna u svim onim slucajevima gde Ьi 

konstrukcijom ad sensum valjalo premostiti neku gramaticku ili logicku пedoslednost, 
anakolut, presmelu elipsu i sl. Smatramo, naime, da је Aristotelov izraz u osnovi zeugma 
konstruisana ро modelu: 'Kasno је vreme, ра cu i ја obuci takvo odelo' (kisno vreme i 
kisno odelo vezani su ovde na jedan diskretniji, manje upadljiv nacin, zamenicom 
'takav'). Zato smo misljenja da Ьi Aristotelovo toiauta trebalo prevesti pridevom 
"odgovarajuci". Evo nekoliko priшera iz Poetike - и svakom od ovih slucajeva zamenicu 
'takav' moguce је, priЫizno, zameniti pridevom 'odgovarajuci': 

"Autori skloniji uzvisenom podrazavali su plemeпita dela i dela takvih ljudi."32 

Dela su, suvisno је reci, plemeпita na jedan, а ljudi па drugi nacin. 
"Tragedije vecine novijih pesnika nemaju karaktere, i uopste mnogi su pesnici 

takvi. "33 Aristotel koristi pridev aethes, Ъеz karaktera', primenjujuci ga ј па tragedije i 
па pesпike и jednom istom sintaktickom kontekstu. Ali, tragedije su aetheis u jedпom, а 
pesnici u drugom smislu ('skloni pisanju tragedija Ьеz karaktera'), sto пе treЬA posebno 
komentarisati. 34 

1 pored toga sto, strogo uzev, predstavUa ogresenje о logicke i gramaticke kanone, 
takav manje formalan nacin izrafavanja ро pravilu ne ugrofava razumevanje smisla. U 
redim slucajevima, kao sto pokazuje primer Aristotelove odredbe о tragickom ciscenju, 
ova Шozofska lezernost moze postati izvor zabuna, nedoumica i sporenja - koji Ы, opet, 
bili samo oЬicna nevolja i zlo da, paradoksalno, i sami nisu plodпo uticali na razvoj 
preobrazaje tragickog zanra и novom veku. 

ELEOS-PHOBOS: А NEW GRAMMAТICAL READ!NG 

Summary 

Presenting а certain number of examples of 'unorthodox' use of the concepts of 
eleos and phobos in Hellenic literature, the author suggests а ne~v grammatical reading 
of the famous Aristotle's definition of tragic catharsis (Poetics 1449Ы7-28). The 
conceptual pair eleos-phobos becomes а means of conveying the external situation of 
the tragic hero, disregarding the traditional subjective and psychological aspect of the 
meaning of the 'emotion' ofthe part of the reader. 
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32 1448Ы5-26: hoi men gar semnoteroi tas knlas emimounto praxeis kai tas ton toiouton. 
33 Ј450а25-26: hai g<ir ton neon ton pleiston aetheis tп1goidiai eisin kai holos poiet::ii polloi toioutoi. 
34 

Up. jos 145За l l, l456Ы О (i l45 la25, gde је па. sliean naein upot1·eЬJjena zamenica autos). 



Милена .lовановиh, Филозофски факултет, Нови Сад 

11 LEXICON RECENTIS LATINIТ ATIS 11 

АП СТР АКТ: Латински језик и данас има посебно место за већину је3ика, 

укључујући и српски, у стварању нових речи, јер су и грчке речи 

латинизоване. Речи потекле из класичних језика могу ширити или мењати 
значења, а то може бити предмет анализе на примеру италијанско

новолатинског речника. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: не/класични језици, ново/латински, не/романски, грчки, 

српски, норма, творба, интернационализми, терминологија 

Главно питање би било да ли је уопште могућа контрастивна анализа 

класичних језика и српског, јер се не може занемарити чињеница да 

класични језици нису говорни као модерни и да су данас приступачни само 

као књижевни - и то у оном античком смислу (а тако је било и касније), када 
је, практично, свака написана реч спадала у литературу. Контрастивни 

приступ би био могућ у области теорије превођења, успостављањем 

преводнх еквивалената између књижевног дела на грчком или латинском 

као, условно речено, 11 немог саговорника 11 и превода/преводиоца на српски 

језик у конкретним случајевима (када се решавају конкретни, поједини 
проблеми конкретног, појединог дела). То не искључује филолошки метод, 
односно компаративну филологију: на ширем, теоријском, плану ош1 је 

полазиште. 

Ипак, чини ми се да је исто тако могућа контрастивна анализа српског 

(или неког другог, говорног или савременог, језика) и класичних језика у 

једном специфичном сегменту, мислим на интернационалне термине. Ако се 

интернационализми схвате као сегмент савремених (страних) језика, који је 
више-мање нормиран, онда ми се чини оправданим да се у том смислу 

контрастирају српски и класични језици, и то тако да се контрастивна 

анализа практично примени и искористи (област примењене лингвистике). 
Међутим, специфичност таквог контрастирања огледа се и у томе што 

се стиче утисак да треба контрастирати српски језик "са самим собом", 

другим речима да се унутар једног језика посматра "понашање" /значење 

итд./ речи преузетих из класичних језика, и то не увек директно него преко 

55 



посредника. Тај је посредник био латински језик за грчке речи (дакле, 

латинизоване грчке речи), а такође различити језици за латинске и грчке 
речи; ј.:шљају се, најзад, и нова значења већ преузетих речи, нарочито у 
савременим наукама као што су медицина и сродне науке, информатик<1, 

сама лингвистика итд. Отуда је неопходна и дијахрона и синхрона језичка 

анализа грчког и/ли латинског, јер се мора поћи од изворног/изворних језик<1, 

а они су данас доступни само у писаном облику, односно књижевном тексту у 

најширем смислу речи. 1 

Битн<l карактеристика грчког и латинског јесте, прво, велики број речи 

и, друго, њихова изразита флексибилност у творби нових речи и ширењу 
значења већ постојећих речи, што је можда важније. 

Решавање сасвим конкретних проблема може значити успостављање, 

макар минимума, неких норми у српском језику2 . Савремене науке, наиме, 

толико брзо напредују да језик не стиже да их прати у стварању термина, 

што је отежано недостатком норме, с једне стране, и с друге, отпором према 

творби нових речи и давању нових значења постојећим речима. О томе је 

одржана конференција (СiПандардизација iйерминолоzије) 1996. 
Поменућу, нпр., две речи које уносе забуну: санкција - сш1.кцио1-шсаГiiи. 

У класичном латинском sanctio значи sanctioп; peine, pнnition (оба значењ<1 
код Цицерона); sancire значи rendL"e violaЫe par un acte religieux 1) consac1·e1·, 
rendre irrevocaЫe и sanctionner, agree1·, ratifier; 2) interdiгe qqch sous peine de qqch, 
punir qqch de qqch (такође код Цицерона)3 . Слична значења могу се наћи и у 
савременом француском4 . У латинским речницима Нирмајера 5 и Барталаr~ 
нема значења казна, казнити. Ако санкција сада значи превасходно казнене 

мере, казну, онда би и глагол санкционисаiйи могао значити и кажњавати, 

поред одобрити, потврдити, нпр. закон, праксу итд. 

Или реч инсталација, која је значила свечано увођење у дужност, 

устоличење (нпр. патријарха); постављање на звање, намештање; стручно 

1 Латински језик је додуше дуго био говорни, односно језик комуникације, и диглосија 
(латински - народни) која је постојала у запад1юј Европи резултирала је , условно речено, 
повлачењем латинског као говорног у корист народног, али, 11еrде више, негде мање, латински и 

посредно класични грчки остају непресушни и:шор ствар<1њ<1 нових термиш1 (у науци, што 

практично значи да нема области где их 11ема). 
Гр'IКИ је·Јик је остао говорни, уз битве промене, до д~ншс - али то наршню није класични 

гр<1ки језик. 
2 Није реч о пр<1вопису, коме се, чини ми се, прид<1је већи :шачај него што треба тиме што се 

стално истура у први план, јер се љегов задатак у ве:Ји са речим<1 из других језию1 углавном своди 

на тр<1нскрипцију и транслитерацију у датом време11у. 
3 Gaffiot, F.: Dictimmaire illu.'ltгe latiп~ti·am,:ais. Pat"is.1969. 
4 Sanction 1 1. Acte p:il' lequel le souveгain, Је chef dll pouvoi1- executit' гevct uпе теuге legisl:.itive (le 

l'appюbation qt1i la гencl executoi1·e. 2. АррюЬа1iо, conscc1·ation ou г:itific:ition. 11 1. Реiпе ou !'Ссо1препsе 

pн~vu рош- nssuгer 1' exccution cl'unc loi. 2. Рсiпе ctahlie рош rep1·i111e1· un acte. Actioп р::н· l:iquelle une 
01·ganisation intei-nationale п~ргiше uп :icte de gL1e1тe. Последње значење (!l 2) данас у најширој 
употреби. 

Sanctionner !. Co11fi1·111e1· р::11· une sanction. 2. Co11fiпne1', appюuve1· leg:ileшeпt ou officielleшent. 3. 

(ХХе. sens c1·itique.) Punir d'une sanction. - (Choses) Constitue1· une punition рош-. (Robe1·t, Р.: Dictimuюin: 
cie /ц lш1gtte.fi·(mr,:цi.'le, Pш-is. 1972) 

5 Nieпneye1·, Ј. F.: Mediae latinitati.'I lexicon minus. Leiclen. 1976. 
(, Bal't:i!, А.: Glossш·i111n metliae et i1(fi111ae latinitatis ге~пi Нипдш-iае. Нildcsheiin - New Yo1-k. 1970. 
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извођење водоводних, електротехничких и др. постројења; постројење 

(Вујаклија). Прва два значења се више и не користе претерано; савремена, 

нова употреба скоро редовно подразумева врсту уметничког (ликовног) 

дела. 

Није добро ни с друге стране чекати да пракса наметне потребу да се 
реши неки проблем - требало би установити макар нека правила која би била 
довољно еластична да дају слободу {будућим, новим) терминима и довољно 
рестриктивна да онемогуће произвољност и нетачност. Радећи неко време 

као редактор на једном медицинском речнику (латинског и грчког језика), 
уверила сам се да је тешко саставити речник ако не постоје правила и ако се 
не уст(lнови норма. Ту су се појавили сви могући проблеми, тако Д(I сам H(I 

крају одустала. То се може решити стварањем речнию1 појединих струка, 

какви већ и код нас постоје, али недовољно. 

Проблеми о којима је било речи можда и не спадају у контрастивну 

анализу, по дефиницији, у ужем смислу, али ми се чини да су те две обш1сти 

истраживања ипак најближе, имајући у виду да треба поћи од кш1с:и.чних 

језика и упоредити са савременим српским језиком - другим речима да 

класична филологија може наћи место и дати свој допринос. 

Зато ми се учинило корисним да имајући све ово у виду прегледам 

речник који је штампан у Ватикану (1. том 1992. и доштампан 1998, 2. том 
1997). То је Lexikon recentis latinitatis, италијанско-новолатински, чији је циљ, 
укључујући и друга ватиканска издања, коришћење и примена латинског 

језика. 

Не желим да се упуштам у питање да ли је то модерни или савремени 

латински језик, да ли је то нови или чак вештачки језик, јер су га сами аутори 

одредили као новолатински, који не служи за усмену комуникацију, мnда се 

латински говори7 у Европи, али то би била друга тема. Данас постоје 
новолатински речници који преводе и (класичне) грчке речи ю1 латински, 
што у овом није случај, осим када је значење битно промењено. Латински (и 

класични грчки) више није језик комуникације, али се без њега (њих) не 
може, бар кад је реч о интернационализмима, односно интернационалним 
терминима. 

Утолико је било интересантније упоредити како један романски језик 

"ствара 11 нове латинске речи. Index (scгiptшum eoгumque opeгum) показује да су 
од античких коришћена дела великог броја аутораR. У принципу су све речи 
променљиве у складу са латинским деклинацијама (осим нпр. delta, грчко 
слово, curry), укључујући и грчку (нпр. agave, es, f < грч. ауаuщ; новогрч. 

7 О интересовању публике говори чињеница да је први том распродат. Лати11ски језик и даље 
заузима посебно место, јер, иако данас неколико милиона људи говори новолатински, ипак је 

важнија његова уло1·а у творби нових речи, односно термина. Може се испитивати сС1време11и 

говорни латински, али је за већину језика, укључујући и српски, важнија терминологија, 

поготово што су и речи и::~ кш1сичног грчког језика латинизоване. 

~Марцелин, Катон, К<1тул, Цезар, Цицерон, Гај, Хорациј, Ливије, Лукан, Лукреције, Непот, 
Персије Флак, Петроније, Плаут, Плиније Млађи и Старији, Плутарх, Квинтилијан, Салустије, 

Сенека, Светоније, Тацит, Теренциј, Улпијан. Варон, Вергилије итд 
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ayau11) и конјугацијама, тако да се могу прихватити као модел за наше 
стручне речнике (нпр. медицински): 

alcoho]um, -i, n. (код Парацелса indeclinaЬile) 
alcoholicus, -i, m. = alcoholum continens 
alcoholismus, -i, m. (медиц. термин) 
alcoholo imbuo или inficio 
alcoholo affectus, m. или -us, -а, -um (именица или придев) 
alcohoJimetria, -ае, f. = alcoholi шensura или alcoholi dimetiendi ars 
alcoholimetrum, -i, n. (норма: и као завршни глас првог дела сложенице) 

Новолатинске речи, међу којима преовлађују именице, могу се 

разврстати на, условно речено, некласичне и класичне. Свима је заједничко 
то да тих речи или тих значења није било раније, пре 20. века. Постоје 
речници класичног и средњовековног латинитета, па и нововековног, а ово 

би био речник савременог латинитета. На крају друге књиге набројани су 

коришћени речници целокупног латинитета9 · 

1 НЕКЛАСИЧНЕ РЕЧИ, боље рећи именице, би биле оне које су 
преузете из некласичних језика и прилагођене латинској деклинацији, нпр. 

јединице мере (Amperiana (electridis) mensura - ампер; Machiana mensura, t". -
Махов број, мах; Neotoniana mensшa, f. = Neotoniana gravitatis et ponderis mensio 
или dimensio - њутн; mensura Vatiana - ват; Voltiana electridis mensura - Волт) 

Aztecus, -i, m., Dalailama, -ае, m., ioga, -ае, f., kimonum, -i, n., kivium, -ii, n., 
macacus, -i, m., mafia, -ае, f. i mat"ianus, -а, -um, marihuana, -ае, f. 

bolsevicus, -i, m. i -us, -а, -um, bolsevisnшs, -i, m. = regimen, bolsevicшum, 
bo]scevizzare (итал.) - bo]sevismum induco. Syn. bolsevicis subdo; bolsevicorum rem 
perago; ad mentem bolsevicorum ordino. 

caf(a)eum, -i, n. = 1. AraЬica potio, potio cafaearia; 2. potoria taberna, f., taberna 
cafaearia, f.; caffe alla turca (итал.) = potio cafaearia Turcico more рагаtа, cafte 
decatTeinato (итал.)= potio cafaearia sine cafaeino i1i potio cafaeaгia cafaeino detracto, 
caffee espresso (итал.)= potio cafaearia coram expressa; cafaeinum, -i, n. или cafaeina, 
-ае, f.; cucumella cafaearia, f. (џезва); dominus tabernae cafaeariae, m. (кафеџија). 

11 КЛАСИЧНЕ РЕЧИ би биле оне које на било који начин постоје у 
кш1сичном грчком и латинском. Оне се могу груписати на речи које 

представљају превод са нероманских језика, углавном енглеског, и на речи 

које преводе са италијанског, односно романског језика. И једне и друге могу 

бити преведене или једном речју или описно, што је, природно, чешће. 
Груписање речи према припадности не/романском језику има специфични 
значај, док је творба нових речи од општег интереса за наш језик. 

ч Поред поменутог Барталовог речника коришћена су још 24 ре<шика, нпр. The.шurus li11z.:tшe 
Latinцe, који је био главни извор, затим Du Cшiz.:e Glo.~.~цrium mediae et i1!fl1rшe latinitati.~, Lexit.:oll 
latinitalis medii aevi lugoslaviae. 
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А НЕРОМАНСКИ (ЕНГЛЕСКИ) 

бар - theпnopolium, -ii, n. = caupona, uЬi calida venduntш /крчма, где се 

продаје топло/; (Plaut: "Ne thermopolium quidem ullum i11struit", Rud. 529 /а ни 

гостионицу (бар) никакву не прави/; "satin, in thermopolio condalium es oЫitus, 
postquaш theгmopotasti gutturem". Trin. 1014 /зар није доста, у гостионици (бару) 
си заборавио робовски прстен, знак, пошто си гутнуо нешто топло/; Syn. 
potoгia taberna; taberna potatoria; taberna ЬiЬш·iа. 

снек бар - thermopolium potorium et gustatorium, п. 
менхир - lapis longus, m. /"men hir" lingua Celtica Aremoricoшn:::::: 1apis 1ongus/ 
смог (<smoke + Љg)- Љmus et nebula 
сноб - novissimшшn morum at'f'ectatoг ili sectatш. Syn. nimium novitatis 

studiosus (од енгл. дијалек. речи која означава обућара, а не од sine nobilitate, 
што и Вујаклија са резервом помиње, а могло је настати као досетка и сл.) 

бити сноб - despicio, -ere. Syn. supercilio cum aliquo ago; aliquem detгecto, 
aliquem evito. 

снобизам - novшum morum irnitandi cupiditas, f. Syn. fictae praestantiae 
atfectatio; simulata arгogantia. 

снобиста - homo aftectatus, m. Syn. homo t'ictam praestantiam aПectans; homo 
novorum morum nimie studiosus. 

снобовски - ad novitatis studium pertinens. Syn. fastidiosus; arrogans; aft"ectatus. 
E.g. modus sui gerendi arrogans; aft'ectatus. 

тест (енгл. test < старофр. test, tet < лат. testu(m) - земљана посуда, 

касније посуда за експерименте алхемичара да створе злато) - peгiculшn, -i, п. 
Syn. examen; expeгimentum. 

тост • (енгл. toast < старофр. toster < лат. tostus < tопео, е1·е - сушити, 
пре/пеhи) tosti quadщ t'. 

тостер - panis tostarium, n. Syn. instrumentum pani torrendo. 
(х)ало - 1. heus. Syn. eho; ehodum; salve; ave. 2. adsum. Syn. ессе me; en 

adsшn; audio; quis loquitur?; loquere, quaeso; audiendo paratus sum (de telephonicis 
colloquiis). 

хеленизам -Alexandrina aetas, t'. Syn. Graecitas propagata, Hellenismus. 
хелениста - Graeciae cultus humani studiosus, m. 
хеленистички - Alexandrinus, -а, -uш. Syn. Alexandrinae aetatis; 01-aecitatis 

argentae; Hellenisticus. 
чај - theinum, -i, п. (листићи итд.); theana potio, f. (tej) 
чајник - cuc(c)uma thearia, f. 

Б РОМАНСКИ (УГЛАВНОМ ИТАЛИЈАНСКИ) 
1. НОВЕ ЛАТИНСКЕ (И ГРЧКЕ) РЕЧИ 

mac1·0Ьioticus, -а, -um 
macrocardia, -ае, f. 
macrocephalia, -ае, t"; пшcrocepha1icus, -а, -um 
macrocosmus, -i, m. Syn. mundus universus; universum, n. 
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macromolecula, -ае, f. Syn. plшium atomorum molecula /molecula pluriЬus 

constans atomis, speciatim dicitur de moleculis pгoteini et de moleculis synteticis/; 
macromolecularis, -е 

macroscopiшn, -ii, n. Syn. instrumentum speculatorium; telescopium 
mamшograЛa, -ае, f. Syn. radiologica mammae investigatio; radiologica manшiae 

inspectio; mastographia; mammographicus, -а, -um. Syn. ad mammographiam 
pertinens. 

mano-, mono-, pyrometrum, -i, n. 
monologus, -i, m. 
monoplanum, -i, n. 
semiologia, -ае, f.; semiologus, -i, m. 
terrae motus, m.; tепае concussus - земљотрес 

sismicus, -i, m. Syn. ad terrae motus attinens 
sismographia, -ае. f. Syn. terrae motus descriptio 
instrumentum sismographicum, n. 

Има интернационализама (више из грчког него из латинског)' који су 
"преведени", али код којих је та иста (италијанска) реч дата и као латински 
синоним, нпр. 

necrofagia (итал.) - cadaverum devoratio, f. Syn. necrophagia. 
necrof'ago (итал.) - cadaverum devorator, m. Syn. necrophagus. 

2. РЕЧИ ИЗ КЛАСИЧНОГ ЛАТИНСКОГ, које су измениле значење 
или их није било у савременој форми: 

билатералан (клас. лат. је имао само lateralis) -
l) duo Iatera habens. Syn. ех duobus lateriЬus. 2) mutuus, -а, -um (translate). Syn. 

synalagmaticus, -а, -um. E.g. pactio mutua; conventio synalagmatica. 
3) апсерs, -itis (translate). Syn. bifгons; incertum, amЬiguum. 
Ьilatero (итал.) - Ьilaterus, -а, -um 
мултилатералан - multilaterus, -а, -um (такође итал. multilateгo) 
унилатералан - ad unam tantum partem spectans. 
карикатура ( < вулг. лат. car(r)icare - претоварити, претерати) - imago 

ridicula, f. Syn. comica tabella alicuius depravata vel ridicula imitatio; Cic. de 01-at, 2, 
242 "In re item est ridiculum, quod ех quadam depravata imitatione sumi solet"; 
ridiculum caput; gryllus; Plin. nat.35, 114 "Antiphilus iocosis (tabellis) nomine Gryllum 
deridiculi haЬitus pinxit, unde id genus picturae grylli vocantur". E.g. ali()uem гidiculum 
in modum etЋngere; aliquem ridicule pingere; vultus alicuius in peius pingere. 

карикатуралан - ioculariter figuratus 
карикатуриста - ridicularum imaginum pictor, m. Syn. ridicu\arшn imaginшn 

lepidus descriptor; mimus ethologus; Cic. de orat, 2, 242 "miшorum est . . . et 
ethologorum si nimia est imitatio". 

лингвиста - glottologus, -i, m. < Graec. уЛ.mтtа = lingua et Л.оуо~ = doctгina. 
Syn. linguarum studiosus; glottologiae cultor; vir linguis doctus. 

лингвистика - glottologica disciplina, f. 
лингвистички - glottologicus, -а, -um 
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manifestante - vir tumultuosus, m.; mulier tumultuosa, f.; Syn. tumultuans, m., [; 
vir (mulier) seditiosus (-а) 

manifestaгe - l. tumultuor, -ari. Syn. puЫice declaro; reclшno. 2. aperio, -i1·e. Syn. 
enuntio; exprimo; signit'ico; indico. 3. me aperio. Syn. declaror; appareo; significol'. 

manitestazione - tшnultus, -us, m. Syn. puЫicus concursus; contio; conventus 
puЫicus. 

новолатински, итал. neolatino - 1. recentioris aetatis sermo Latinus, m (Clliesa). 
Syn. Latinitas aetati nostrae conveniens. 2. Sermo а Latino deductus, m. Syn. lingua 
vulgaris а Romano sermone derivata. 

Nota bene! - Animadverte! 
оптималан - maxime idoneus, -а, -um; maxime consentaneus; maxime optabilis. 

Syn. eft'icacissimus. 
схема - 1. exemplar, -aris, n. Syn. exemplum, typus; paradigma. 2. adumbratio, -

onis, f. Syn. lineamenta, n. pl.; schema (eccl.) 3. canon, -onis, m. Syn. regula; norma; 
ordo. 

солиста - monodiш·ius, -ii, m.; monodiш·ia, -ае, f. Syn. vir solus canens; п~ulie1· 
sola canens. 

тоталитаризам - absolutum civitatis regimen, n. 
хумор - festivitas, -atis t'. Syn. urbani sales, m. pl.; Britannici sales, m. pl. 

НЕАДЕКВАТАН ПРЕВОД (ЗА НАС) 
шеф - archimagirus, -i, m. = archicoquus не би био добар превод за реч шеф, 

која код нас сама за себе не значи искључиво шефа кухиње као што је то у 

италијанском. 

3. ОПИСНО ПРЕВЕДЕНЕ РЕЧИ И ИЗРАЗИ 

једномоторац (monomotore) - aёronavis uno machinamento mota 
једномоторац млазни (monoreattore) - aёronavis uno machinшnento nюtoгio 

inversa vi propulsa 
макарон - maccherone/maccarone (etim. ?) - pasta tubulata, f. i1 cacio sui 

maccheroni - res opportune venit. Syn. res tempore venit; omnia peroppoгtune 

contingunt. 
макија- macchia mediteпanea (лат. <macula(m), etim. ?) dumetum 

Мш·i Interno proximum, n.; darsi alla macchia - in silvis latito 

На крају, могло би се реhи да и класични филолози имају доста тога 

што могу урадити за српски језик, нпр. речник структура научног вокабулара 
или речник који би обухватао речи из класичних језика у појединим наукама, 

нпр. медицини, фармацији, биологији итд. Треба, свакако, поhи од 
испитивања постојећег фонда речи, али то није довољно, потребно је из тога 

извући правила и поуке о погрешном, нејасном и неразумљивом и тек онда, 
на основу тих истраживања, установити норму. Могло би се реhи и то да 

лингвистичка истраживања имају смисла уколико доприносе сопственом 

језику и култури, а област контрастивне лингвистике или боље реhи 
контрастивних студија чини ми се да највише доприноси, будуhи да укључује 

богатство других језика и култура. 
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LEX/CON RECENТ/S LAТ/NITAТ/S 

Резиме 

Latinitas recens је савремени, односно новолаишнски. (језик), а Lexicon 
recentis latinitatis (друiи Шом) Шоi модерноi лайlинскоi шйlамйан је у 
Вайlикану 1997. iодине. Први Шом (1992) већ је расйродаШ, Шако да је 
йрешйlамйан 1998, што iовори о интересовању йублике за нео/латинитет. 
Намена и циљ овоi, иШалијанско-новолатинскоi, речника, укључујући и 

друiа ватиканска издања, јесйlе коришhење и йримена лаШинскоi језика. 
Иако данас неколико милиона људи у Евройи iовори ново/лаiй.ински (йа би 
се и iйакав савремени, iоворни. латински моiао исйиШи.ваiй.и) ийак је за 

већину језика, укључујући и срйски, важнија њеiова улоiа у стварању нових 

речи, односно термина, йoioiiioвo што су и речи из класичноi iрчкоi јези.ка 

латинизоване. Уйраво зато је за нас значајно како један романски језик 

"ствара" нове латинске речи: macrobloticus, macrocosmus, тапо-, топо-, 

pyrometrum, monologus, monoplanum, али aeronavis ипо machinamento mota 
(monomotore) и aeronavis ипо machinamento motorio inversa vi propulsa 
(monoreattore), sismographia; моiуће су и дублеiйе; неке су речи йрилаiођене 
латинској деклинацији, нйр. macacus, mafia, maoista, marihuana, а неке су 

описане, нпр. ostentata virilitas (мачо); неке италијанске речи, наст.але од 

лаiiiинских, йреводе се друzачије, јер им је йромењено значење, нйр. 
manifestare tumultuor, sin. риЫiсе declaro, гее/ато,· aperio, sin. enuntio, exprimo, 
significo, indico; те aperio, sin. declaror, appareo, signific01·. У неким случајевима 
изiледа неочекивано, нйр. Nota Ьепе! преводи се са Animadverte! Чeciilo су 
йреводи ойисни, нйр. makaron, односно maccherone су pasta tubulata, а израз il 
cacio sui maccheroni се йреводи са 1·es opportune venit, односно sinonimno res temp01·e 
venit i omnia peropportune contingunt. Strane, односно речи из некласичних језика 
(обично енzлеске) уzлавном су ойисно йреведене, нйр. manekenka (манекен женскоz 
йола) је vestium monstratrix, а сноб (sine noЫlitate) је novissimorum morum aflectator 
или sectator. Осим то:z.а, јављају се нова значења већ йреузеШих речи, 

нарочито у савременим наукама као uulio су медицина и сродне науке, 
информатика, сама линzвисШика иШд. 
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Апа Elakovic, Filozot·ski f'akultet, Novi Sad 

PREVODENJE ANTICKOG RETORSKOG TEKST А: PRIMER 
LIKURGA 

Cetvrti vek pre Hrista Ьiо је u grckoj kulturi i knjizevnosti vek besednistva. Ovu epohu 
su obelezili retori: Isaj, Isokrat, Deшosten, Likurg, Нiperid i Eshin. Njihova govornicka i 
javna aktivnost su se prozimale u sudskim i politickim govorima. То је postalo uzor za 
potonje besednike i branioce pravde. 

Ovo је posebno vidljivo и delu retora Likurga. Likurg, Likofronov sin, ziveo је od 
390. do 324. g. pre Hrista. Pripadao је staroj aristokratskoj porodici Eteobutada i jedini је 
plemic medu atickim besednicima. Bio је zestoki pobornik antimakedonske stranke i svega 
sto је nosilo obelezje patriotizma. 

Sredinom IV veka pre Hrista, grcki narod se suocavao sa proЫemom dгustvene i 
politicke anarhije. Neki osnovni postulati grcke demokratije kao sto su: jednakost svih 
gradana, posmatranje polisa kao gradanske svojine, i pre svega, teznja polisa ka potpunoj 
politickoj nezavisnosti, sprecavali su Grcku da ostvari svoje nacionalno jedinstvo, koje је 
Ьilo jedini preduslov za uspesno sнprotstavljanje tadasnjim grckim neprijateljima, Persiji i 
Makedoniji. Likurg је и potpunosti shvatio vreme и kome је ziveo, kao i opasnosti koje su 
mogle da uniste grcki identitet i grcku civilizaciju uopste. Najveca opasnost је Ьila 
Makedonija. Zajedno sa Demostenom i Нiperidom, zalagao se za rat protiv Filipove drzave. 
Medutim, postojala је i druga politicka struja, predvodena Eshinom, Demadom i 
Filokratoш. Као pripadnici makedonske stranke, oni su zagovarali potcinjavanje Filipu i 
makedonskoj drzavi, pravdajuCi svoj politicki izbor nemogucnoscu Grcke da samostalno 
stvori nacionalno jedinstvo i da pruzi odlucan otpor persijskoj drzavi. 

Likurg је pokazivao veliki interes za helensko pesnicko naslede. Citao је i proucavao 
Homera, grcke tragicare V veka pre n.e. i lirskog pesnika Tirtaja. U delima ovih pesnika, 
Likurg pronalazi osnovnu poetsku snagu i inspiraciju za kreiranje vlastitog besednickog 
jezika. Bio је takode inspirisan stilom i jezikom retora Isokrata, kao i njegovom idejom о 
kulturi kao odrazu moralnih vгednosti jednog naroda. Jedno vreme је slusao i filozofa 
Platona. U Platonovim Zakonima је pronasao potvrdu opravdanosti svojih ideja о 
gradanskoj vrlini, postovanju zakona, slobodi i ujedinjenosti polisa kao najvecem dobru 
svih gradana i njihove zajednice. 
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Likurg је za sobom ostavio pctnaest beseda, od kojih је do nas dosla samo jedna, i tu 
beseda Pгotiv Leokгata (Ka:t~ ЛЕоокраtощ Eicra:yyEAicx.). Ostalc su besedc sacuvaпe sшno 
u t'ragmeпtiшa. Likurgovo delo јен svetu nedovoljno proucavano i prevodeno, а ni kod nas 
nije pгevedeno. Stoga је potrebno danas prouciti kako da se njegova retш-ska umctnost 
adckvatno izrazi na srpskoш. Likшgu knjizevna kritika nije Ьila narocito nakloпjcna L1 

pogledu ocene о besednickoj iпventivпosti i eleganciji stila. lpak se пе шоzе ospoгiti 
vredпost пjegovog pesnickog izraza. 

u ovorn izlagaпju се Ьili reci о oniш elcшeпtiшu koji njegovoj retшici upгavo <.iaju 
taj epitet pesnickog. Posebпu pazпju cu usшeгiti па karakteristicnu upotrebu slozcпica tzv. 
conцюsita, poetske parat'гaze i siпoniшa. Analiza се obuhvatiti i neke aspekte пjilюvc 
transpozicije na srpski jezik. 

Poslc Ьitke kod Heroneje u Beotiji (33~. g. pre п.е.), u kojoj је grcka vojska pretгpela 
рогаz od strane Makedonaca, Atinjani su ocekivali параd Filipove vojske па пјЉоv gгad. 
Stoga su odlucili da orgaпizuju odbraпu, doпevsi odluku da пiјеdап gradanin ne sше 
пapustiti Atinu, vec da mora Ьiti па raspolaganju strateziшa. Medutim, Ьilo је gгadana koji 
su hteli d<i izbegпu svoju vojпu obavezu. Medu njiшa је Ьiо i imucпi atinski gradaniп 
Leokrat. Оп је uspeo da sa svojom ljubavnicorn роЬеgпе na Rodos. Tarno је razglasio da 
је Atina pala i da је Pirej н opsadi sto је iSlo и prilog Rodaпirna i njihovirn Lrgovackiш 
interesiшa. Posto је пjegova laz ubrzo Ьila otkriveпa, Leokrat пapusta Rodos i odlazi u 
Megaгu. Prodavsi svoje irnaпje u Atiпi, otpocinje trgovinu zitoш. Posle sest godina ропоvо 
se vraca u Atinu. Ташо ga ceka Likurg sa optuzborn da је izdajпik i priшer gradaпskog 
пешоrаlа i kukavicluka. Medutirn, па рШ"пiсi kojaje vodeпa protiv njega, sш.Jski glasovi sн 
Ьili podeljeni i Leokrat је tako oslobodeп ove opluZЬe. Ovo је kшtak sadгzaj Likuгgovc 
besede Protiv Leokrata. U ovoj besedi, kao i u t'ragrneпtirna izguЬljenih bescda, пailaziшo 
па priшere poetske paraЉ1ze ili opisnog kazivaпja. 1 

Na pocetku sacuvane besede, naglasavajuCi vaznost i dalekosezпost uzoгa ispravne 
odluke sudija za buduce пarastaje, Likшg kaze sledece: "."ка1. ксх.-rа nav'toc; 'tOU ai&vщ 
aEtµVТ}CJ'tOV кa.'tCX.AEt\ЏEt 'tOt E7ttytyoµf:votc; 'tТ}V кpicrtv".2 ("".i ova се odluka za vekove 
vekova ostati пazaboravпa za sve buduce пarastaje"). Parafrazu ка.'tа ncx.vtoc; tou a.i&voc; 
шоzешо prevesti паsiш izrazom "za sva vrernena", dakle, u pluralu, iako se u grckoш опа 
javlja u singularu, navto<; 'tOU a.i&vo<; је geпitiv siпgulara. 1 u пasern jeziku је шoguce 
prevesti singularoш "za svako vreme", ali to пе Ьi izrazilo pravu Likurgovu шisao. 
Slozenica aEiµvricrtoc; u zпacenju "nezaboravan" iша Љnkciju da ројаса пavedenu 
parafrazu. U sacuvanirn fragmeпtiшa izguЬljene besede Protiv Lisikla (Ka'ta Л uспкл.Еощ) 
optuzujuCi ovog stratega za lleroпejski poraz, Likurg izmedu ostalog kaze: "".'tоЛ.µ~<; ~i1v 
каl 'tOU 'flЛ.iou q>&c; 6p&.v ка.'t Et<; 'tllV ayop&.v Eµ~aAAEtV, {ш6µv11µсх. уЕуоvсЈ.:н; a.icrx;uvчc; 
ка\. 6vt:ioouc; 'tfl 1ю'tptot.3 ("".i ti se usudujes da zivis i glcdas svetlost suпc:i i da se 
pojavljujes па agoгi, ti, koji si sraшota i ruglo za drzavu."). Poetski izгaz "'to tou flЛ.iou 
q>&c; 6p&.v" doslovno znaCi "gledati svetlost suпca", odnosno "ziveti". U паsеш jeziku se 
kaze "ugledati svetlost dana'', и znacenju "roditi se". Prerna tome, ova paratfaza se шоzе 
istovremeпo posrnatrati i kao sinoпim za glagol "ziveti", grcko ~fiv, gde опа takode iша i 
graduelпu funkciju, i to u sluZ.Ьi ројасаvапја znacenja ovog glagola. Ти, kao i u prethodnoш 

David K1·istul pod leппino111 pai·ufmze poc\1·azu111eva: "naziv z:.i 1·ezultat ili ргосеs stvaгanja altcmativ11il1 
vc1·zija 11eke 1·eccnice ili lekslu bez p1·0111ene zпacenj:.i". - D. K1·istal, Enciklope(fijski гe61ik 11ю(fente /i11;:11i.1·1ikl', 
Nolit, Beog1-acl, 1988. 
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primeru, jasno se vidi da su kod Likurga ovi stilisticki elementi, ustvari, osnova za 
ekspresivnost njegovih ideja. Pomocu ovih stilskih f'igura Likurg naglasava pitanje da li 
Lisikle odista iша pravo na zivot, ako је zbog njega hiljadu ljudi и heronejskoj Ьici пaslo 
s1mt, а dve hiljade dospelo u ropstvo. On istovremeno sugerise i odgovш, nazivajuCi ga 
"sramotom i ruglom za drzavu" (grc. U7t6µvтiµa aicщ6v11c; ка\ ovEi8oщ 'tfj 1ra-cpi8t). 
Ovde takode srecemo i dva sinonima, imenice n aicrxuv11 t 'СО OVEt8oc;. Grcka imenica n 
aicrxuv11 se na srpski jezik oЬicno prevodi "sramota" ili "pogrda". То бvEt8oc; znaci: 
"prekor", "krivica", "ruglo" ili "ljaga", ра Ьismo prema tome ove sinoniшe шogli prevesti 
kao "sramota" i "ljaga". 

Navedimo jos neke primere iz1-aza iz besede Protiv Leokrata: ,;tpia уар f:cr'tt 'ta 
µEytcr'ta, а 8ta<puЛ.at'tEt каt 8tacrro~Et 't'llV 811µoкpa'tiav ка\ 't'llV 'tfic; 1t0AEW<; 
EMatµoviav, 7tp&'tov µEv Т1 't&v v6µwv ta~tc;, 8EutEpov &'~ 't&v 8t1шcrt&v 'Jlfiqюc;. 
'tpi 'tov 8'11 'toutotc; -caotкftµata 1tapa8oucra кpicrtc;."4 ("Jer tri su najvaznije stvari, koje 
stite i cuvaju demokratiju i Ыagostanje drzave: prvaje zakonski propis, drugaje glas sudija, 
а trecaje optuZЬa pod kojom su okrivljeni predati sudijama."). Ovde sekao sinonimijav~aju 
dva glagola, i to: 8ta(j)'UAa't'tW "neprestano cuvati", "sacuvati", "stititi" i 8tacrro~w 
"sacuvati", "cuvati"; "spasti". Njima Likurg zeli da istakne vaznost zadatka da se ocuva 
demokratija. lzraz f1 't&V v6µwv -ca~tc;, pojavljuje se takode, i и Platonovim Zakonima 
(925Ь), sto nas upucuje па uticaj Platona ne samo и pogledu ideja, vec i и pogledu samih 
termina. 

Dalje govoreci о L~okratovoj izdaji, koji јс u odsшlniш trenucima za svoj grad 
napustio Atinu i otisao na Rщlos, Likurg sc оЬrаса sutlu reciшa: "xpii 'totV'UV, ~ &vopEc;, 
&cr7tEp 'touc; ayaeouc; t::Jtat vEt'tE ка1. ttµб.-cE, o\Stoo каl to~ какоuс; µшEtv 'tE каi 
коЛ.а~ЕtV, &Л.Л.rос; 'СЕ каl. ЛEroкput11v. ћс; OUtE ncrx:uveч uµiicr

5 ("1 stoga је potrebno, 
sudije, da kao sto treba da cestite hvalite i postujete, tako i rdave treba da prezrete i ukшite, 
а posebno Leokrata koji vas se nije Ьојао, а nitije od vas zazirao") Ovde se pojavljuju parovi 
glagola: E7tatvEro "hvaliti" i ttµaoo "ceniti", "postovati", zatim glagoli: µtcrf:ro "1mzeti", 
"prezirati" i коЛ.а~оо "obuzdati", "koriti", "kazniti", uz jos dva glagola: 8Ei8w "bojati se", 
"postovati" i aicrxuvro "stideti se", "sramotiti se". Retoricki efekt Likurg ovde postize 
kontrastiranjem prva dva para sinoniшa koji simbolizuju pozitivni i negativni vid ponasanja, 
na cijem t'onu treci navedeni par sugerise Leokratovu bezobzirnost i beskrupuloznost. 

Prevodenje sinonima је uvek delikatan zadatak, а posebno kad su u pitanju anticki 
tekstovi. Oni su istovremeno i dokaz grckog leksickog bogatstva, koje se sastoji upravo u 
izuzetnim mogucnostima и nijansiranju znacenja reci. То, medutim, otezava njilюvo 
prevodenje па moderne jezike, koji cesto zaostaju za bogatstvom i rat'iniranoscu gгcke 
leksike. 

Upotreba sinonima kao epideiktickih elemenata kod Likurga је veoma zastupljeпa, а 
sluzi ти kao јеdпо od osnovnih sredstava za isticanje svecanog tona i 1ta0oc;-a. U istu svrlш 
Likurg upotreЫjava i mnoge apstraktne imenice и pluralu, npr .. "&р uµl:v &oкo\>crt µtкро\, 
ка\ oi 'tUXOVtEc; (j)O~ot -c6tE tiiv 7t6Л.tv ка-сасrхйv;"11 

(" ••• zar vi mislite da su opasnosti 
koje su se nadvile nad gradom, beznacajne i oЬicne?") Rec <р6~о<; ima nekoliko osnovnil1 

4 Љiс\" #4. 
Љicl., #74. 

6 IЬicl" #37. 
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znacenja: "beg", "stгal1", "bгiga". Ovde se опа pojavljuje u pluralu (oi q>6~ot), da Ьi Likшg 
sto јасе istakL\o opasпost koja se 1шdvila паd gпtdoш i tiшe apelovao na svest gгааапа, 
upozoravajL1Ci i11 na пјепе шоgшSе pogubne гаzшеге. 

Likurgovo delo sadгzi Ьrојпе slozenice, tzv. composita. Evo nekoliko priшcпl. Nајрге 
slozeпica aEiµ VЧCf'tO<; ( od pгiloga aEt - "uvek" i glagola µtµ vncrкoµat - "secati se", 
"paшtiti"; "opoшiпjati", "podsecati") koju sаш vcc navela u оvош izlagaпju. Ona se LJ 

naseш jeziku шоzе prevcsli opisno izrazoш "u vecnoj uspoшeni" ili "doveka slavan". 
Osпovno znaccпje је "nezaboravan", "uvek spoшinjan". 

Vazne su i slozeпice koje и svojoj osпovi sadгze glagol q>tA.E.ro "voleti", zbog toga sto 
је cela beseda pшzeta ljubavlju рrеша zajednickoш zivotu u polisu, odnosпo и otadzЬiпi. 
Takva је slozeпica q>tA07tOAt<;, sto se шоzе picvesti kao "onaj koji voli gr<td ili drzavu", Lj. 
rodoljub, patгiota. Zпacenje ove slozeпice, kako proistice iz koпteksta besede, пiposto se 
пе sше redukovati па lokalpatiiotizam, о сешu svedoci i upotreba slozenice q>tЛ.аv8рrоттщ 
"covekoljubac", odпosno ,Jilantrop", i slozenica <ptAO\Jf'UXEOO u zпacenju "volcti zivot", 
odпosno "Ьiti zaljuЫjenik и zivot". Likurg na jednoш шestu u istoiшeпoj besedi kazc: 
"E~o'UA6µ11v 8' &v, & &vopE<;, &сrЛЕр roq>f.Л.tµ6v EO"'tt 'tll тт6Л.Еt ltvat 'tOU<; кpivovtщ EV 
tauc; ттapavoµouvtщ, ou'tro ка\ q>tЛ.av8proттov a'i.>to 1шра 'to\:c; ттоЛ.Л.о\:с; uттc:·~Л:ilc.p8at 7 

("Zeleo ьљ, sudije, cta, kио sto је i korisno za dгzavu, u оvош grndu postoje oni koji ес 
kaznjavati prekisioce zakona, а isto tako bih voleo da i kod vecine naidem na tu vrstu 
covecnosti;") Likurg ovde zeli da podvuce znacaj svesti svakog gradaпina о vnzпosLi 
p1·iшene zakona. 

Grci su imali veliko bogatstvo sinoniшa kod glagola "voleti". То su: q>tЛ.f:ro u znacenju 
"voleti ljude uopste", ali i "voleti prijatelje", crtf.pyro oznacava ljubav izmcdu гocliteJja i 
dece, ljubav ргеmа Ыiskiш rodacima, ра cak i ljubav izшedu шuza i zene, ауаттаrо "ljubav 
pie1шl svim ljudiшa" i Eparo "Jjubav шedu partneiiшa", tj. erotska ljubav "izшedu шнzа i 
zene".~ Sada је jasпije zasto se и sve tri navedene Likurgove slozenice kao osпovna rec 
javlja glagol q>tл.Ero, buduCi da је centralna tеша Likurgove besede odanost i Jjubav ргсша 
polisu, shvacena kao opsta ljubav, koja naglasava piijateljstvo medu ljнdiшa i koja i 
povezuje u zajednicu zivota. 

Zaniшljivo је da slozenica ФtAO\j/'UXEOO "voleti zivot", "Ьiti zaljuhljenik tl zivot" kod 
Likurga iша пegativan predznak. Pravo zпасепје ove reci шоzе se Iazabrati iz koпteksta, 
posebno kad sc dobro poznaje i respektuje osnovna Likurgova ideja о covcku koji јс 
s1лeman da zrtvujc sve da Ьi zastitio svoju otadzЬinu. Na jednoш mesllI Likurg navocli 
sledece: " ... fl 'tt<; ттара to cruµq>E.pov ,;~с; тт6Л.Еrос; <ptЛ.o'V'UXficrн Ei8ro<; U1toк:Etµf.v11v 
au't<fi <'taU'tТJV> 'ttµropiav;<J ("."а i ko Ьi protiv koristi otadzЬiпe stedeo svoj zivot, zпajuci 
pritom kakva ga kazna ccka?") Ovde оп ovu slozcnicu pгevodi kao "stedcti zivot", ocigled110 
s шнnегош da ukaze па sшnozivost, odnosno zivotni egoizaш pojedinca. Dakle, pгilikoш 
prevodenja treba imati u vidu upravo to znacenje ovog termina. Рошеniшо jos ncke 
slozenice koje se pojavljuju и ovoj besedi. То su: Ei>кЛ.t:{ic; 2. "slavaп", "па dobroш glasн" 10 , 
акЛ.Е{~с; 2. "neslavaп", "bez slave" 11

, ттt:piq>o~oc; 2. "vеоша prestrasen", "u vclikoш 

7 IЬicl" #3. 
!! Ova navedena znucenju glagolu "voleti" iпst1·uktiv1ю је (]ife1·enciг::.il:.i p1·ot·eso1· Ljiljana Ciepajac u jecl110111 

svo1п p1·cdavanjн. 
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strahu" 12
, cptA6'tEKvoc; 2. "koji voli svoju decu"

13
, &.оо;ос; 2. "neslavan'', "neugledan" 14

, 

6:otК1l'tOc; 2. "nenastanjen" 15
, EU7tE'ttl<; 2. "lagan"; "zgodan"I(', аснраЛ.f\с; 2. "siguгan'', 

d " "17. d "pouz ал , "oprezan it . 
Kod пјеgа riije rnoguce pшnaCi nijednu praznu rec koja Ьi na trenutak vrsila nakakvu 

funkciju "postapalice", svakaje rec puna srnisla, razlozna i iskazana sa ozblljпorn nаmегош. 
Mozda upravo ta Likurgova teznja za primerenoscu, ozЬiljnoscu i visoko korektnim izrazom 
i jeste razlog sto је njegov stil svecaniji od stila nekih velikih govornika njegovog vremena. 
Kod Likurga su i stilske figure u t"unkciji korektnog i serioznog govora, govora koji је и 
sluzЬi apиii. vrline kao javnog i najviseg dobra u polisu. 

Savrerneni medijski i javni govor је cesto opterecen teznjom za jeЉnim efektiшa. 
Takvorn govoru је svrha cesto egoisticna i partikularna, i samirn tirn lazna. U torn pogledu 
је Likurgov jezik i stil mnogostruko instruktivan i za nas danas. 

U veorna inspirativnom eseju pod naslovom Zaboravljeni lsokrat, profesor Ksenija 
Maricki Gadanski govoreCi о vaznostijavne reci и antickoj Grckoj, navodi za anticke retш-e: 
" ... da su se iskreno zalagali za svoje politicke сЩеvе, za cije sprovodenje i ostvarenje и zivol 
nisu imali drugih sredstava, ni vojske, ni moCi, ni funkcija, nista osim sopstvene parneti, 
hrabrosti i, naravno, reci ... Tako su putevi politickog delovanja Ьili znatno ograniceniji hego 
danas i retorika је, kao svojevrstan rnedij, morala и tome irnati zaista veliku ulogu." 111 

12 Љicl., #40 
13 Љicl" #101 
14 Љid., #91 
15 IЬicl., #62, #60 
lб Љid., #51 
17 Jbld., #42, #114 
IH Ksenija Maricki G:id:шski, lstorija 1щ.fsaputnik: ш1ticke i modeme teme //, KOV, Vг.fщ:, 199R, .Ш". 39. 
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Јелена Пеiйровиh, Филозофски факултет, Нови Сад 

АНТИЧКИ ХЕКСАМЕТАР И СРПСКИ БУГ АРШТИЧКИ СТИХ 

1. Компаративно-историјска версификација, мада тек незнатно млађа сестра 

компаративне лингвистике, до двадесетих година овога века (када је Антоан Меје 

објавио своју студију Индоевройско йорекло zрчкоiа меiйра) европску лингвистику није 

посебно задужила. Дотадашња настојања немачких класичних филолога 19. века 

(Бестфала, Берка и других) око реконструисања праиндоевропскога стиха била су 

утемељена на погрешно успостављеној аналогији између (недовољно документованог) 

развоја грчкога прастиха (од кога су, такође погрешном проценом, кренули), индијск01' 

и немачког. Њиховој идеји да је грчкој квантитативној метрици претходила тоника 

супротставио се Меје, који је, можда захваљујући и чињеници да је његово француско 

ухо било и навикнуто на ту врсту стиха, анализом историје латинске поезије показао да 

је у питању ипак била силабика. 

Напорима Мејеа, који је само поставио темеље упоредном проучавању 

индоевропскога стиха, придружили су се тек од половине века Р. Јакобсон - прилогом 
реконструкције прасловенскога стиха, К. Боткинс - анализом настанка келтског и 

други, али проблематика пи данас ни из далека није исцрпена /Гаспаров 1989, 14/. 
Посао истраживачима стиха, без сумње, отежава (а са друге стране, можда, и 

олакшава) чињеница да се око њега укрштају "интереси различитих сфера" - почев од 
фонетике и синтаксе, па до деликатнијих и мање позитивних - поетике и семиотике, које 
се баве унутарјезичким односима у стиху. 

Будући да је основни организациони чинилац стиха ритам, који је у различитим 

језицима условљен спрегом различитих сигнала, а који су и сами условљени превасходно 

конкретним фонетским околностима, поставља се питање колико је потребно настој:пи 

на томе да се, приликом превођења античкога стиха, пренесе и његова изворна 

ритмичка схема. Оно што је естетски или емотивно <.1имулативно у поетском ритму 

једнога језика није то нужно и у другом. Конкретно: да ли би се српска бугарштица 

могла понудити као наш преводни еквивалент античком хексаметру? 

2. Сергеј Аверинцев је рекао да пут хексаметарског епа представља парадигму 
пута целокупне античке културе /Аверинцев 1977, 176/. Најранија историја грчког стиха 
није нам позната, а са разлогом се претпоставља да је он прошао исте развојне ступњеве 

као и староиндијски стих: чисто силабички, силабометрички и чисто квантитативно 
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метрички. Ми данас можемо да га пратимо тек од фазе еолске метризоване силабике, у 

којој је састављана поезија 7. и 6. века пре Христа (мада су је потом оживели и, уз 
адаптацију, користили и Римљани Хоратије и Катул). Тада је јединицу ритма чинио цео 

стих, име му је давао песник који га је први употребио, а од свих еолских метара цезуру 

познаје само асклепијадски стих. Антику је од свих представника силабометрике 

преживео само анакреонтски стих, који, уосталом, и није припадао кругу еолске него 

јонске метрике. 

Чисто квантитативна метрика, чија је колевка Ј онија, последица је важне 

фонетске промене у грчком језику до које је дошло између 1000. и 750. г. пре Христа. У 
том периоду фиксирало се правило да се два кратка суседна вокала контрахују у један 

дуги, чиме је омогућено и начело замене два кратка вокала једним дугим. Сада је 

остварена већа варијативност стиха, а установљена је и важна новина: јединица ритма 

више није цео стих или полустих, него тзв. стопа, односно комбинација двају или више 

наглашених и ненаглашених слогова, који се правилно смењују дужином целога стиха. 

Сада су по стопама и метри почели да добијају имена - дактилски, јампски, трохујски 
' итд. 

Квантитативна метрика ушла је у латински језик у доба хеленизације Средоземља, 

између 240. и 180. године пре Христа. Тамо је, међутим, веh постојало неколико врста 
народнога стиха - на првом месту сатурнијски (о чијем пореклу је духовито речено да 

постоји више теорија него што је сачувано његових фрагмената - Гаспаров 1989, 68), 
салијски и арвалски и квадратни стих, који је у доброј мери сачувао неке особине 

праиндоевропскога <.,'Тиха. 

Уз јампски триметар и трохејски тетраметар (стих лирике и драме), највише 

употребљаван стих антике био је хексаметар, чији је прецизнији назив, у ствари, 

хексаподија. Све ове врсте метра, које су своју функцију нашле у поезији дужих форми, 

захтевале су цезуру - такву која ће стопу cehu како би се избегла опасност да се она не 
узме за крај стиха, те је повучена разлика између ње и тзв. дијерезе, која се са 

завршетком стопе йоклайала. 

Хексаметар је био састављен из шест дактила, са којима алтернирају спондеји и, у 

зависности од тога како су се они смењивали, разликовала су се 32 типа овога стиха 
/Colar 1947, 122/. Стих Хомерових поема уједно је и најстарији јонски стих, који се тада 
утврђује као метар херојског епа, а затим прелази и у буколику, сатиру и епистолу. У 

латинску поезију прешао је у 2. веку пре Христа, на смену сатурнијском стиху. 
Више је теорија о пореклу хексаметра: по неким истраживачима, настао је 

развијањем из краhег језгра (као што су се из гликонеја развили мали и велики 

асклепијадски стих), а по другима (Берк, Узенер, Шмид), он је настао спајањем двају 

краhих стихова на месту буколске дијерезе /Мајнариh 1948, 24/. Вредност овоме 

мишљењу, међутим, умањује чињеница да постоје и стихови са по две цезуре и да је 

буколска дијереза заступљена у тек нешто више од половине Хомерових стихова. Зато 

неки, као Меје, на пример, мисле да хексаметар представља реликт поезије догрчког, 

критско-микенског, становништва Егеиде /Мeillet 1923, 14/. 
Након важне фонетске промене која се догодила у грчком и у латинском језику 

око 3. века после Христа, квантитативног изједначавања свих вокала, неизбежна је била 
и промена и у самом стихотворном систему: сада долази до тзв. велике ресилабизације 
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јужноевропскога стиха. Које су биле последице? Поезија је напросто игнорисала 

чињеницу да су се језичке околности измениле, па су се стихови по правилима 

квантитативне метрике сачињавали и даље, све до прошлога века, а познати су и 

данашњи куриозни примери превођења нпр. Бајрона и Пушкина на латински. Све то 

сведочи о супериорно.i снази књижевне традиције, која може да не буде спремна ни ня 

какве концесије језику који ју је створио. 

Оваква поезија, разуме се, није могла бити популарна, а практичну примену нови 

стихотворни систем, сада, насупрот старом - метричком, назван - ритмичким, нашао је у 
цркви. Прва позната силабичка химна настала је за потребе апологетике, а сачинио ју је 

блажени Августин. Она је састављена у форми шеснаестерца, са цезуром после осмога 

слога и по ритму подсећа на српску симетричну бугарштицу. 

Нису се сви антички метри показали погодним за прилагођавање новом 

ритмичком систему, а хексаметар понајмање. Нонови покушаји да се измире оба начелн 

нису били успешни. Последице тога да хексаметар није ушао у наслеђе средњовековној 

и новоевропској поезији биле су те дн је данашња европска поезија обележ~на махом 

двосложним метром, јамбима и трохејима, а ретко тросложним. А отада је већ могуће 

пратити почетке и нове силаботонизације, која је условљена истим разлозима као и 

прва која нам је позната - завршеци стиха се фиксирају, док се јавља тенденција ка 

квантитативном контрастирању и смењивању суседних слогова. 

Оно што се сада показало као погодно за успостављање нарушене економије 

стиха била је рима, која је, како је С. Аверинцев показао на примеру Акатиста 

Пресветој Богородици, настала из хомојотелеута, дакле из прозе. У латинску, пак, 

поезију, она на велика врата улази тек од деветога века, захваљујуhи утицајима келтске 

поезије, а најчешће се јавља на месту старе цезуре (леонински стих). 

Тако је хексаметар надживео систем чија је на.јутицајнија поетска творевина -
током средњега века или је писан према старим правилима, или није ни писан. 

3. Историја општесловенскога, па тиме и народног српског, стиха краћа је и мање 
документована. Он је из индоевропског стиха наследио оба основна типа: и кратки -
осмерац и дуги - десетерац и дванаестерац. Каснији његов развој разликује се од језика 
до језика. У српском се најбоље сачувао трохејски десетерац са цезуром после 

четвртога слога, а одликује га и квантитативна клаузула. Ни ови стихови, као ни 

прасловенски, нису имали риму, али ритам је често организовала алитерација. 

До велике промене у стихотворним системима словенских језика долази након 
губљења јерова (између 10. и 13. века): у западним језицима, пољском и чешком, због 
немогућности да се очува стара слоговна равномерност, епски метар престао је да 
постоји /Гаспаров 1989, 23/. Ово би могло дя буде занимљива чињеница, јер то би, 
следствено, требало да значи да је у тим језицима силабичност једини принцип којим се 

организује ритам епскога стиха, чиме постаје и начелно могуће и то да, нестанком 
конкретнога ритма, нестаје и конкретан стих. 

Природа другог српског епс.ког стиха, бугарштице, мање је испитана од природе 

десетерца и нема много изгледа да he се ту ишта променити. На основу осамдесетак 
текстова којима се данас располаже, превасходно захваљујући труду Валтазяра 

Богишића, тешко је добити одговор на сва питања која је у вези са њима наука 

поставила. Оно опште што се о њима ипак зна следеће је: оне су по свој прилици старије 
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од десетерца и епски певају о нашој историји, не старијо.i од 14. и не млађој од 18. века, у 
свечаном и лаганом, махом сетном, тону. Њихов стих није увек једнаке дужине - креће се 
од 12 до 18 слогова, а ни место цезуре стога није фиксирано. Најчешћи облик 

бугарштице био Је петнаестерац, са цезуром после седмога слога, а идеални, али 

изразито редак, састављан је у симетричном шеснаестерцу, са цезуром после осмога 

слога. Бугарштицу је карактерисао и припев, који није био ни у каквој садржајној вези 

са остатком песме и чиј:::t је основна функција била да рецитатору пружи прилику за 

предах. Ове песме често су називане йойевкама 1 што такође сведочи о њиховом 
музикалном карактеру - неки и само порекло назива ових песама доводе у 

(непотврђену) везу са тамбуром уз коју су могле бити попеване, буzарене, а коју 

Цинцари називају булzарина. Мада о том питању још постоје спорења, све је више 

потврда за то да су бугарштице настале на српском, односно штокавском 

средњовековном простору /Пантић 19881 90/. Њих су, слично поезији грчких аеда, 

састављали дворски певачи, славеtш clea andron, својих господара. Оне нам тако могу 
послужити и као извор обавештења о феудалном животу и обичајима који су владали од 

Истре до Албаније, а који су нужно били формир:::tни у складу са тадашњим полити~iким 
околностима /Богишић 1878, 67/. Будући да је таквих обавештења много, има и 

мишљења да је овај стих настао под утицајем византијског политичког стиха, чиме би се 

он могао -дугачким нитима, додуше -повезати и са грчким хексаметром. 
Бугарштице су биле кратковечније и мање заступљене од десетерца, вероватно 

захваљУ.јући и чињеници да је њихова дуга форма отежавала памћење и преношење, а 

ни успорени ритам није могао да се носи са динамичним десетерцем. Тиме се објашњава 

и чињеница да је у десетерцима остао забележен шири репертоар историјских тема него 

у бугарштицама. Од друге половине 18. века бугарштице више нису певане. 
Сматра се да је бугарштички петнаестерац старији од шеснаестерца, о чему 

сведочи његова ритмичка неуглађеност. Ритам бугарштица, иначе, био је трохејски, а 

код симетричног шеснаестерца он је пресецан и двема додатним цезурама, после првог и 

трећег четверца. Нарушавање ритма избегавано је истим средствима као и у античкој 

поезији - синицезама, елизијама и другим. 

4. Покушаји да се, приликом преношења хексаметра у модерне језике, пренесе и 
изворна ритмичка схема, започели су у 16. веку (Геснер), али разуме се да се нису могли 
показати успешним. Тек након што је антички квантитативни систем замењен 

модерним акценатским,Лонгфелоу, Тенисон и Свинберн могли су да уведу хексаметар у 

енглеску, Кардучи у италијанску, а Клопшток, Клајст, Гете, Шилер, Хелдерлин и други 

у немачку, те и европску и светску књижевност. Хексаметар се код нас примио тек од 

Стерије и Војислава Илића, а теорију његовога превођења засновао је Т. Маретић 

/Петравић 1939, 7, 8/. Српски преводиоци били су склонији или преводима у прози 
(Енеида Николе Вулића) или у народном стиху (De rerum natura Анице Савић Ребац), 
док је свакако најузорнији српски ритмички хексаметар градио Милош Ђурић. 

Мирослав Кравар, који се бавио штокавским преводним хексаметром, приметио је још 

шездесетих година да је он почео да сустаје и да му је дошло време за обнову. 

Хексаметар у ком је публици са нашег језичког подручја представљена античка поезија 

настао је ех cathedra и таквом му је тешко било да се афирмише у језику са бинарним 
хорејским ритмом, какав је наш. М. Кравар је приметио да хексаметарски ритам код нас 
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може да се пренесе (и то у само 12 од само 16 теоријски могућих видова), али да нам је 
ипак ШуЬ, што се може видети и по томе колико тешко ђаци класичних гимназија 

прихватају дактилски ритам у читању античких песника /Кравар 1960, 293/. 
Хексаметар, уосталом, није без извесних лишавања примио чак ни латински језик. 

Мање је помињана чињеница да у тако слагану латинску поезију није ушло чак десет 

посто уобичајеног речника /Кравар 1960, 290/. У том случају требало би да је допуштено 
размотрити и друге могућности превођења античке поезије на наш језик, које би више 

одговарале његовој штокавској ритмичкој структури. 

Након нестанка бугарштице, код дубровачких и далматинских песника све је већи 

значај стицао осмерац, чисто трохејскога ритма, који је у ствари представљао 

преполовљени шеснаестерац. Трохејски ритам осмерачке песме, по свој прилици, био је 

пријатан народноме уху и о томе имамо сведочанства и код других народа (подсећам да 

је Августинова химна, настала за потребе побијања донатистичке јереси, састављена у 

народном трохејском ритму симетричног шеснаестерца). Историја нелитургијске 

црквене поезије римокатоличког живља у Далмацији пуна је примера таквих 

препеваних осмераца, чији оригинал није нужно био у том метру /Богишић 
1

1878, 91/. 
Можда је занимљиво приметити и да звук клепала које се користи у православним 

манастирима има у основи пеонско-трохејски ритам шеснаестерца. 

Није нам дато да знамо зашто је историја индоевропскога ритма овако текла, али 

нам је остављена слобода располагања њеним чињеницама. Уколико наш језик 

располаже довољним формалним средствима за задовољавајући пренос поетске 

информације, можда не би требало инсистирати на исоритмичким преводима античке 

поезије. Ту би, свакако, могла да постоји опасност да се преводилац афирмише на рачун 

писца оригинала, али таква опасност није много мања ни када се настоји да се текст 

оригинала верно следи у свим аспектима. 

Ако се сада оставе по страни остале античке поетске форме и њихови евентуални 

српски еквиваленти (који се, на срећу, могу успоставити у довољној мери), ево разлога 

зашто би бугарштички стих можда могао да се понуди као аналогон античком 

хексаметру: осим што су оба, макар неко време, припадала кругу дворске поезије која је 

обрађивала битно епску тематику и сличне су дужине, и овај стих носи довољно свечани 

и архаични тон. Као пример таквога покушаја може да послужи превод Химни 

Божанствене Љубави Св. Симеона Новог Богослова, који је начинила Весна Никчевић 

(Подгорица, 1994), а нека илустрација томе буде ових неколико стихова са почетка 
Осамнаесте химне: 
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"Ко, Владико, снаге има да о Теби приповеда?! 

Они што Те не познају греше, ништа не знајуhи. 

А који те познадоше у Божанству Твоме вером, 

Страхом силним обузети, трепетом обезумљени, 

Не умеју ништа реhи, јер ум њихов превасходиш, 

- Све је у Те непојамно, свеколико непостижно, 
-Дела Твоја, ко и Слава и само познање Тебе! 
То да јесташ дознајемо и виђамо Светлост Твоју, 

Но какав си, којеврстан - од нас не зна овде нико. 
Ал имамо наду, ипак, и држимо јоште веру 



И ту љубав познајемо коју си нам даровао, 

Безграничну, неизречну, ни у чему несместиву, 

Светлост, Светлост неприступну, Светлост Твоју 

сведејствену." 

Овим се, разуме се, не може умањити значај хексаметра ни за европску ни за 

српску књижевност: од Гетеа преко В. Илића и Ивана В. Лалића много .ie тога остало са 
чиме се бројни стари и будући, макар и фарисејски прецизни, преводи никада неће моћи 

поредити, а и казано је, уосталом, да "Дух дише где хоће". 
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Nenad Krstic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

ZAGONETКA VOLTEROVA U PREVODIМA KONSTANTINA 
PEJICICA 1 РА VLA BERICA 

Jos za svog zivota, Fransoa-Mari Arue Volter (1694-1778) uzivao је medunai·odnu 
slavu. Као i u drugim zemljama Evrope, оп је i u Habzburskoj monarhiji Ьiо izuzetno 
popularan. Zbog njihovih antiklerikalnih poruka, Volterove knjige su cesto Ьile 

zabranjivane u mnogim evropskim zemljama. Sve to је doprinelo da se stvori klima u 
kojoj је raslo zanimanje za Volterovo stvaralastvo. Medu SrЬima koji su ziveli na jugн 
monarhije, Ьilo је visoko obrazovanih intelektualaca koji su rado citali njegova dela. О 
tome neki ostavljaju t1·ag, kao Zaharija Orfelin koji је citao Volterova dela и nemackim 
prevodima, ili Emanuil Jankovic kod koga su se u nemacko-francuskoj knjizari mogle 
naci i Volterove od cenzure dozvoljene knjige. 1 Citali su ga, i to na francuskom jeziku, 
Lukijan Musicki, Petar Petrovic, Sava Tekelija, Joakim Vujic, Pavle Solaric. Poznat је i 
prvi SrЬin, ро svoj prilici, koji је prevodio Voltera, Jovan Dosenovic, а kome је 
pestanska cenzura zabranila stampanje tih prevoda. lpak, iz godine 1809. postoji jedan 
objavljen rad о Voltert1 u knjizi Novi Plutarh Jevtimija Ivanovica2 u njegovшn 
slobodnom prevodu s nemackog ро Blansaru i Sileru, gde је na punih 17 stranica 
prikazan i Volterov zivot i njegov veliki prosvetiteljski uticaj па svetsku javnost. 

Medutim, trebalo је da prode jos sesnaest godina od pojave Ivanoviceve knjige, ра 
da se kod Srba pocne sa objavljivanjem prevoda Volterovih dela. А pocelo se upravo sa 
njegovim pripovetkama i romanima, i to veoma oprezno, ispitujuci znatizelju srpske 
<Sitalacke puЫike i istovremeno zaziruci od drzavne cenzure. Godine 1825, u trecoj 
svesci casopisa Serpske letopisi, objavljen је jedan kratak prevod pod naslovom 
Zagonetka Volterova. Rec је о zagonetki izvucenoj iz Volterove filozofske price Zadig 

1 Histoire de /'Empire de Ru.џie .mu.r Pierre le Grand. Par М1·. Voltni1·e. 11 Тошеs Aшsteгd::1.1n 1780; 
Oeuvre.r de Tlieatre de М. de Vo/taire. Gentilhomme Ordinaire du Roi, de l'Academie Fram;ai.fe etc. Nouv. 
Ed. VIJ Тошеs, Рш;s; Oeu11re.f de М. Volraire. 11 Tomes, Aшsterdшn 1782; Lettre.f .recretes de М. de Vo/taiгe 
pur Mr. L. В. Geneve. 

2 Novi Plutarh ili kratkoje opi.шnije slavnjej.fi ljudi .~viju naroda ot drevnjej.fi vreme11a do dш1ш·. Ро 
Вlш~.~ши i Sileru svobodno p1·eveden i novimi Ьiogrцfliami umnoien Je,ffimijem lvanoviёem. P1·va tast. У 
Budiш, 1809. 
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ili SudЬina (Zadig ои la Destinee).3 Ovo је prvi stampani prevod na srpskom jeziku iz 
bogatog Volterovog stvaralastva. Prevodilac је zeleo da ostane anoniman, sto је i 
razumJjivo s obzirom na (ne)raspolozenje tadasnje cenzure и Habzburskoj monarhiji 
prema Volterovim delima, а narocito prema njegovim filozofskim romanima i 
pripovetkarna. Na kraju ovog prevoda, L1rnesto prevodiocevog imena i prezimena, nalazi 
se sarno pocetno slovo Р. Medutim, ро inicijalima К. Р. koji се se pojaviti u Serpske 
[etopisi za 1827. i 1828. godinu ла kraju prevoda dveju Volterovih prica Метпоп ili 
mudrost coveёeska ј San Platonov, rnoze se zakljucuti da је rec о srpskom intelektualcL1 
Konstantinu Pejicicu (1802-1882). Samo tri godine kasnije Pavle Beric ( Ј 798-1842) је 
objavio svoj prevod Zadiga u celini, ali sa nemackog prevoda. 

Za ocenu о tacnosti i kvalitetu jednog posrednog prevoda, u ovom slucaju prevoda 
nemackog prevoda Volterovog Zadiga, Ьilo Ьi potrebno pronaci nemacki prevod sa koga 
је Beric prevodio na srpski. Medutim, potrebne podatke о nemackoj verziji p1·evodilac 
nije naznacio. Ipak, nije retko da i posredni prevodi budu verni originalu. Оа Ы se to 
ostvarilo, poti·ebna su najrnanje dva uslova: 1. da је neposredan prevod na drugi jezik 
adekvatno uraden; 2. daje prevod tog prevoda adekvatan. · 

Ci1j ovog rada је pre svega analiza Pejicicevog prevoda Zagonetke Volterove. Ali 
posto је Beric preveo Volterov roman Zadig u celini, gde se nalazi i navedena zagonetka, 
mi cemo uporediti i Pejicicev i Bericev prevod sa originalom, tim р1·е sto su ova dva 
srpska prevoda sacinjena u razmaku od svega tri godine (1825. i 1828). 

U nastavku ovog rada Ысе paralelno prikazani Pejicicev prevod sa francuskog 
jezika i Bericev sa nemackog prevoda ove Zagonetke, uz navodenje originalnog teksta iz 
Volterovog Zadiga.4 Оа Ы se pruzio laksi uvid u analizu, francuski tekst i njegova dva 
prevoda, Pejicicev i Bericev, podeUeni su u dva dela: deo zagonetke i deo odgonetke. 

Prvi deo, zagonetka: 

Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et La plus courte, [а plus 
prompte et la plus lente, la plus divisiЬle et [а plus etendue, la plus negligee et la plus 
regrettee, sans qui rien пе se peut faire, qui devore tout се qui est petit, et qui vivijle tout 
се qui est grand? (64). 

Pejicicev prevod: 

Sta је па svetu najduie i najkrace, najskorije i пajsporije, koje se па пајтапје 
castice razdeliti moie i koje se и пeizmerimost prostire; koje пajvise ljudi 
prenebregavaju; по i najvise za prenebregnutim uzdisu; bez kojeg ni.Sta Ьiti пе moze; 
koje sve, sto је та/о, proguta, а sve sto је veliko ozivljava? ( l 07). 

3 Zadig Ш Sudblna. orijentalna p1·ipovetka (Zadig ои /а Destinee, histoire orienta/e, 1748, Pш·is) је pl"va 
objavljeпa Volterova tilozotska prica, najpre kao Memmin, orijentalna p1·ipovetka (Мет1ищ, lli.1·1oire 
щie111ale), st::iшp::in::1 1747. godine tl Londonu. Uz clo1·::ide i izinene u potonjiш izcl::шjiш:.i 'Zadiga, Volte1· је 
objavio 1юvt1 pricн Метпоп ili /j11dska mudrost (Mem/l(m mt /а Sagesse l111mai11e), 1749. 

4 Volt::iiгe. Zдdi;.:, 011 /а De.fti11ee. Нi.ftoiгe Oгientale, Rо1шшs et Contes, BiЫiotbl:que de l::i Pleiade, Pш·is, 
1950, st1·. 64; Zago11etka Voltemva, Se1·pske letopisi ZD. god. 1825. 111 castica. u Budi1nt1, 1824, StJ". 107-108; 
Zudi?-: ili Op1·edele11ije, Istoёna pripovetka, Volterov roman rю петаёkот prevщ/u pmtolkovao Р. В. 
Tm.fkmn Matice up.fke. U Budimu, 1828, str. 132-133. 
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Bericev prevod: 

Sta је osim sviju stvari па svetu, sto је пajduie i najkrace, пajbrie i пajsporije, sto 
se па пајтапје deliti i najduie otegnuti moie, sto svatko najvise propusta, i najvise sto 
ga је propustio iali; bez ёеgа nista пе blva, sto sve guta sto је та/о, а sve sto је veliko, 
oiivljava?(132). 

Buduci da su prevodi Volterove zagonetke ocigledno dati nezavisno jedan od 
drugog, namera nam је da utvrdimo u kojim sekvencama su oni slicni ili identicni, а u 
cemu se pak razlikuju prevodi ovog pitanja koje sadrzi pet parova suprotnosti, 
postavljenih u vidu oksimorona do antiteticnih odnosa i antonima. Tako deo pitanja sa 
parom suprotnosti и superlativu Quelle est (" .) la plus longue et la plus courte i Pejicic i 
Beric sasvim verno i precizno prevode parom suprotnosti u superlativu Sta је (" .) 
najduie i najkrace, uz napomenu da se kod Berica nalazi i dodatak zamenice sa 
glagolom sto је da Ьi se doЫio u ritmu recenice Sta је ( ... ) sto је; doctatak predikata de 
toutes les choses du monde Pejicic skracuje и па svetu, а Beric daje sasvim verno osim 
(ovde od) sviju stvari ла svetu. Drugi par suprotnosti u superlativu la plus proinpte et la 
plus lente Pejicic rnastovito prevodi, koristeci se i slavenizmom: parom zvucnih 
paronima suprotnih znacenja u superlativu najskorije i najsporije; а Beric verno i 
precizno parom suprotnosti u superlativu najbrie i najsporije. TreCi par suprotnosti u 
superlativu [а plus divisihle et la plus etendue (doslovno: najdeljivije i najprostranije) i 
Pejicic i Beric prevode opisno, prvi opsirnije, sluzeci se i slavenizmima koje se па 
пајтапје ёastice [ = delice] razdeliti moie i koje se и neizmerimost [;;:: neizmernost, 
beskraj nost] prostire, а drugi krace, bez slavenizama sto se па пајтапје deliti i najduie 
otegnuti moie. Cetvrti par suprotnosti u superlativu la plus negligee et la plus regrettee 
(= ono sto је najvise zanemareno i ono za cim se najvise zali) u srpskom jeziku nema 
adekvatne ekvivalente. ОЬа prevodioca, upravo koristeci ponavljanje istog glagola + 
najvise, postizu takav par suprotnosti u superlativu, vrlo Ыizak prevod, ritam i cak 
zvucnost recenice: Pejicic, koje najvise ljudi prenebregavaju; по i najviSe za 
prenebregnutim uzdisu, kao i Beric, sto svatko najvise propusta, i najvise sto ga је 
propustio iali. Nastavak sans qui rien пе se peut faire, i Реј icic i Beric prevode sasviin 
verno, sluzeci se glagolima blti i blvati u infinitivu, odnosno u prezentu, prvi bez kojeg 
nista blti пе moie, drugi bez ёеgа nista пе blva. Prvi deo petog para suprotnosti sa dvn 
glagola u prezentu qui devore tout се qui est petit, Pejicic prevodi sasvim adekvatno i 
sluzeCi se istim glagolima od kojih је drugi svrsenog vida koje sve, sto је malo, proguta, 
kao i Beric koji se, medutim, sluzi nesvrsenim vidom sto sve guta sto је malo. Dгugi deo 
suprotnosti, takode sa dva glagola u prezentu et qui vivifie tout се qui est grand, 
preveden је verno i precizno, i u Pejicica i u Berica, sa dva glagola u prezentu, па 
identican nacin: а sve sto је veliko, oiivljava. Ipak, stice se utisak da Pejicicev prevod 
samog kraja ove Volterove recenice ima, kao u ranijim resenjima, vise ritma postignutog 
mestom glagola i akcenatskih elemenata. 

Drugi deo, odgonetka: 

Zadig dit que с' etait le temps. Rien п 'est plus long, ajouta-t-il, puisqu 'il est la 
mesure de l' eternite; rien п 'est plus court, puisqu 'il manque д tous nos projets; rien 
п, est plus lent pour qui attend; rien de plus rapide pour qui jouit; il s, etend jusqu, а 
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/'infini еп grand; il se divise jusque dans L'infini еп petit; tous les hommes Le negligent, 
tous еп regrettent La perte; rien пе se fait sans lui; ilfait ouhlier tout се qui est indigne 
de la posterite, et il immortalise les grandes choses (64). 

Pejicicev prevod: 

Vreme. Nista nije duie; опо је mera vecnosti,· nista krace! jer је za namerenija i 
dela nasa svagda nedostatocno, пШа skorije опот koji uiiva; koji stogod ocekiva; опо 
se и neizmerimost prostire, premda ga па nqjmanje castice razdeijujemo; svi ga (vise ili 
тапје) prenebregavamo, svi za prenebregnutim uzdiSemo; niSta bez vremena Ыti пе 
moie; vreme sve, Sto nije pamjati dostojno, zabveniju predaje, а velika dela ovekovecava 
(107-108). 

Bericev prevod: 

Zadig odgonetne, da је vreme, jer, veli, nista nije duie: jer је vreme mera vecnosti, 
пШа krace, jer k namerenijama nasim nista krace пета; nista duie опоте, koji ceka, 
nista tecnije za onog koji uiiva,· oteie se do и beskonacnosti и velikom, а deli 'se do 
beskonacnosti и та/от, svaki ga propusta, i svaki iali sto ga је propustio,· bez njega 
nista пе blva; sve saranjuje sto је nevaino za potomstvo, а velika dela besmrtnima cini 
(132-133). 

Odgonetka se sastoji iz deset kracih i jasnih recenica razdvojenih tackom ili tackoш 
i zapetoш. U Pejicicevoш prevodu ima ih devet, а u Bericevom svega pet, sto ukazuje da 
је on spajao recenice, verovatno ро ugledu па neшacki prevod ovog Volterovog teksta. 

U prvoj francuskoj recenici nalaze se dva predikata u aoristu (fraпcuski pnsse 
siшple) dit i u imperfektu etait, koji zbog slagaпja vremena, u ovom slucaju, odgovara 
пasem prezeпtu. Pejicic nije preveo ni subjekat ni ova dva predikata, nego је dao krajnje 
eliptican odgovor u recenici od jedne imenice: Vreme, mozda zeleci da prikrije od 
austrijske drzavne cenzure da је prevedena poslovica u stvari fragment iz Volterovog 
Zadiga. Pavle Beric, ciji је prevod Zadiga sa nemackog objavljen tri godine kasпije, пiје 
imao proЫema sa cenzurom i stampao је svoj prevod ove Volterove fi1ozofske price u 
celini. Samim tim, оп nije morao da prikriva Zadigovo ime, te daje adekvatan pгevod 
sluzeci se pri tome glagolom odgonetnuti koji u ovom slucaju sasviш odgovara dL1hн 
srpskog jezika: Zadig odgonetne, daje vreme. Glavni deo druge recenice sa glagolom u 
negaciji podvuceпim neodredenom odricnom zameпicom (kako се se ritmicпo poпavljati 
jos cetiri puta kroz odgoпetku) Rien n'est plus long i Pejicic i Beric p1·evode sasvim 
verпo i precizno na identican nacin Nista nije duie. Umetnutu receпicu и aoristu ajouta
t-il (= dodade оп) Pejicic пе prevodi, а Beric prevodi jer, veli; on nije preveo licnL1 
zaшeпicu, buduci da Ll srpskom glagol vec ukazuje na vrsioca radпje, а dodatim 
veznikom jer spojio је ovu recenicu sa prvom gde је subjekat Zadig. Zavisna uzrocпa 
recenica puisqu 'il est La mesure de l' eternite (= posto је опо mera vecпosti) u Pejicica 
postaje nezavisna recenica bez vezпika опо је mera vecnosti, а u Berica ostaje vernija 
originalu i zavisna, jer је vreme mera vecnosti. Glavni deo trece Zadigove (Volterove) 
recenice rien n'est plus court i Pejicic i Beric prevode па isti naciп, vodeci racuna о 
ritmu receпice, elipticno, nista krace; а uzrocnu recenicu puisqu'il manque а tous nos 
projets (= posto nedostaje svim пasim namerama) prvi, i dalje koristeci se slavenizmima 
i dodavsi name1-ama i dela, adekvatno pievodi jer је za namerenija [= namere] i dela 
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nasa svagda nedostatocno [ = nedovolj110 ], dok drt1gi, koristeci isti os11ovni slavenizшп, 
daje sarno vrlo Ыizak pгevod jer k namerenijama nasim nista k1·ace пета. U p1·evodL1 
cetvrte negativпe 1·ecenice rien п 'est pltts lent pottr (/tti atteml (= nista nije spшije оnо1пе 
koji ceka) i antiteze u petoj rien de plus гapide роиг qui jouit (= пista Ьгzе onome koji 
uziva) Pejicic, vodeci гacuna о ritmu svojil1 receпica, prvo prevodi sasvim verпo petL1 
sluzeci se i ovog puta slave11izmorn nista skorije [= brze] опот koji uiiva, а zatiш sшпо 
deo cetvrte tl kojoj izostavlja glagol u negacij i i atriЬut koji Jtogod Q<.,~ekiva, izguЬivsi 
tako antitezu. lako је takode izostavio glagol t1 negaciji, Beric је sacuvao aпtitezu 

koristeci dva atriЬuta пШа duze опоте, koji ceka, i niSta tecnije za onog kc~ji uiiva. 
Sestu kratku Zadigovu rece11icu sa povгatnim glago\0111 u prezentu il s'etend jusqu'д 
l'infini еп grand (= опо se prostire do beskonacnosti u veliko111) prvi, ctivajuci ritam i 
leksicku doslednost, skracuje slaveпiznюm 0110 se и neizmaimost prostiгe, а dгugi 

gotovo doslovno p1·evodi oteze se do и beskonacnosti и velikom. Sedmu nezavisnu 
rесепiсн takode sa povratnim glagolom tl pгezentu il se c!ivise jusque dans l'i1ф11i е11. 

petit (= 0110 se deli do beskonacnosti u malom) Реј icic spaja vez11iko111 sa pretl10dno111 
гecenico111 te p1·evodi slobodпije dopt1s110111 гecenicorn, zad1·zavajt1ci p1·i' tome t1 
potpunosti njen smisao premda ga па пцјтапје castice raztleljujemo, а Beric, takode sa 
vez11ikom, daje opet gotovo doslovaп prevod sa isti111 redom 1·eci: а c/eli se tlo 
beskonacnosti и та/от. Tako se ovaj posгedan p1·evod u svemu poklapa sa 01·iginalom. 
Os111a s\ozena f1-ancuska recenica sastoji se iz dve nezavisne recenice~ p1·vu od 11jil1, 
subjekatsku grupu tou.\· les liommes (= svi ljudi, svi) sa diгekt11im objektom le (= ga) i 
pгedikatom negligent (= zanemaruju), pгvi adekvatпo prevodi i pojacava znacenje 
pгidodatim pгilozima u komparativu svi ga (vise ili тапје) prenebregavamo, kao i d1·ugi 
koji se sluzi opstom zamenicom i drugim predikato111 sa ovde isti111 znace11je111 svaki Ra 
propusta; dгugu, podvuceпu za111e11ickim prilogom tous еп regrettent !а perte (= svi zale 
njegov gubltak), Pejicic sasvim Ыisko pгevodi, slLJzeci se glagolsko111 imeпico111 da Ьi 

sacuvao stil i ritaш iz p1·ethodne recenice, svi za p"eпebregпutim uzdi.femo, kao i Be1·ic 
koji se sluzi istim glagolom iz prethodпe rece11ice koju sada povezt1je vezniko111 i svaki 
:iali sto gaje propustio. Deveta, negativna 1·ecenica rien пе se fait sans lui (= nista se пе 
cini bez njega) LI prvog је jos odгedeпija u пШа bez v"emena Ыti пе moze, а u clгugog 
sasvim veгno pгevedena bez njega пista пе /Jiva. Desetu Zadigovt1 гecenicu, isto kao i 
os111u, cine dve nezavisne; prvu slozenu, sa subjektom i predikatom il Jait оиЫiег (= опо 
cini da zaboravimo): PejiCic nalazi imeпicko rese11je, opet slavenizпюm, kao i LI sledecoj 
vreme, ( ... ) zahveniju predaje, а Beric kratko sve sшш~јије, dok nјеп nastavak, 
objekatsku rece11icu tout се qui est indigne de !а posterite с~ sve sto је nedostojno 
potomstva) prvi vrlo Ыisko i na lirski пacin prevodi sve, sto nije pamjati dostojno, а 
drugi gotovo doslovno sto је navaino za potomstvo; dгugu, pгosiгenu i povezanu 
veznikom sa pгetl10dno111, njen subjekat, pгedikat i objekatsku sintagmu et il immortalise 
les grandes c/10ses (= i ovekovecava velika dela) Pejicic sasvi111 adekvatпo i pгeciz110 
pt'evodi na pгvoin тnestн sa objektom, а velika с/е/а ovekovecava, kao i t1 Вегiса а velilш 
dela besmrtnima Cini. 

Ova ko111paгativna a11aliza pokazala је da se оЬа srpska pгevoda, kako Реј icicev 
пeposredпi, tako i Bericev posгedпi, u velikoj meri poklapaju sa fraпcнski111 origi11alo111. 
PejiciCev prevod, koristi slavenizme: slobodпiji је, za nijaпsu је melodicniji i zivlji; 
Bericev posгedni pгevod, Ьаг ovaj deo njegovog prevoda, pokazuje kako posredni 
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prevodi mogu na adekvatan nacin da preпesu citalackoj puЫici misao i priЫizno ritam iz 
originalnog teksta. 

L'ENIGME DE VOLTAIRE DANS LA TRADUCTJON DE KONSTANТIN РЕЈ/С/С ЕТ 
CELLE DE PAVLE BERIC 

Resume 

Encore јеипе, Fraпrois-Marie Arouet Voltaire ( 1694-1778) devient ип ecrivain еп 
vogue. Ses oeuvres litteraires avaient ete lues et traduites presque daпs tous les pays de 
l'Europe. La premiere traduction еп serbe d'ипе oeuvre de Voltaire apparut daпs la 
revue Serpske letopisi еп 1825 intitutee L'Enigme de Voltaire. ll s'agit d'unfragment du 
conte philosophique de Voltaire Zadig ou la Destinee (1747). Cette traduction du 
franrais еп serbe а ete faite par Konstantin PejiCic. Trois ans plus tard, еп 1828, Pavle 
Beric а риЬ!iе sa traduction de Zadig; celle-ci а ete faite д partir de la traduction 
allemande de Zadig. 

Dans le present expose, nous avons presente ипе analyse comparative de ces 'deux 
traductions avec l'oeuvre origiпale de Voltaire. Pour mieux suivre l'analyse, le texte 
fraпrais et ses deux traductioпs sont divises еп deux parties: ]'enigme et la solution. 

L'analyse comparative а demontre que les traductions sont tres fideles а 

l'original. Celle de Pejicic est ип реи plus liЬre, plus melodique et plus dynamique; mais 
la traduction de Beric, сотте ипе traduction de la traduction allemande, correspond 
parfaitement Ыеп а l'origiпalfranrais du conte philosophique de Voltaire. 
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Nada Milosevic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

NEGAТIVNA POLARIZACIJA U FRANCUSKOM 1 SRPSKOM 
JEZIKU 

Negativno polarizovane strukture 1 su strukture u cijem se prisustvu univerzalna 
kvantifikacija2 и francuskom jeziku postize pomocu personne, rien, jamais, аисип i 
aucunement3

, upotreЫjenih samostalno, bez odricnog elementa пе, dok se u srpskomjeziku 
ostvaruje pomocu iko, iSta, ikada, ikoji, ikakav, ikako. 

Za negatinu polarizaciju vezuju se sledeci slucajevi: 

1. formalno i semanticki odricne reci 
а) formalno negirane reci 
Voyez-vous,je ne те souviens pas qu'il m'aitjamais rien dit еп dehors des choses 

indispensaЫes et des details de la vie quotidienne. (Rp, 74) 
Evo sad, ne mogu da se setim da mije ikad iSta kazao osim neophodnilz poslovnih 

stvari i f.ivotnih sitnica. (R, 85) 

u srpskom jeziku u okviru slozene recenice postize se isto znacenje pomocu reci tipa 
ista i niSta prema tome da li se one nalaze uz glagol zavisne ili glavne recenice: 
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Ne dam da mi iSta propadne. 
Ne dam nista da mi propadne. 

Ь) semanticki negirane reci 
... maintenant qu'il avait perdu tout espoir d'en etre jamais aime. (AS, 491) 
... sada kad bese izgublo svaku nadu da се ga опа ikada voleti. (ASp, 328) 

2. odricni veznik za koordinaciju nilni, niti 
... саг c'etait pour ces qualites-la, qu'elle пе trouvait ni а Forcheville ni а аисип 

au.tre, qu'elle l'aimait. (AS, 431) 

О terшinu "po1arnost" v. Muller, str. 69. 
О univerzulnoj kvantifikaciji v. Piper, st1·. 135-139. 

3 Ovom nizu пе pripadaju reci koje su ро poreklu odricne - nul, nullement i nulle part. 



".jer опа ga voli bas zbog tih osoblna, koje пе пalazi ni и Forsvila ni и ikoga 
drugog. (ASp, 163) 

3. veznik saпs que i predlog saпsЉez 
а) veznik saпs que 
... sans que personne le saclze. (PR, 2033) 

Ь) predlog sans uz int'initi v 
Les gens de qualite savent tout sans avoir jamais rien appris. (PR, 2033) 

U ovim slucajevima negativna polarizacija postoji u francuskom, ali ne i u srpskoш 
jeziku. Medutim, to ne ukazuje na postojanje duЫjih razilazenja izmedu ova dva jezika u 
pogledu negativne polarizacije, vec је to posledica cinjenice da и srpskom ne postoji odricni 
veznik za subordinaciju. 

с) predlog sansЉez uz imensku grupu 
... car toute tentative de crier plus fort que топ pere restait toujours sans аисип 

resultat. (Вр, 74) 
."jer Ы svaki pokusaj da nadvicu mog оса ostao uvek bez ikakvog rezultata. 

(Вр, 74) 

4. poredenje i recenice uvedene veznickim izrazom avant que / pre nego (по) sto 
а) komparativ 
." qui."sont plus eloignecs qu'aucunc d'eprouver ипе tendresse exaltee pour ипе 

autrefemme. (AS, 497) 
." koje su dalje nego iko od toga da osete egzaltiranu nef.nost prema пеkој drugoj 

zeni. (ASp, 245) 

Ь) superlativ 
". la douleur la plus cruelle qu 'il eut encore jamais соппис". (AS, 501) 
". najsvirepiji bol koji је ikada upoznao". (ASp, 250) 

с) avant que /pre пеgо (по) sto 
". avant qu'on put rien teпter pour leur defanse. (ММр, 33) 
." prije nego sto se iko mogao za njih zauzeti. (ММ, 38) 

5. pogodbene recenice 
."et d'apres la douceur purement сатее qu'il supposait devoir leur trouver en les 

touchant avce ses levres sijamais il osait l'embrasser. (AS, 343) 
".i ро Cisto putenoj mekoti kojuje pretpostavljao da се osetiti doticuCi ih usnama, 

ako se ikad bude usudio da ih poljubl". (ASp, 55) 

u govornom francuskomjeziku cesto se srece prilogjamais i kada ne postoji zelja za 
isticanjem vremena. Tada se ро znacenju jamais priЫizava izrazu "par un grand hasm-d"4

: 

S 'il devait jamais ип jour se trouver daпs le тете etat d'indifference." (G, 142) 
Srpski prilog ikada nema to znacenje. 

4 У. Gшltone, 141. 
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6. trop".pourlsuviSe".da Ьi 
Trop етие pour trouver rieп а dire, elle baissa la tete. (G, 170) 
Suvise иzЬиdепа da Ы iSta mogla da kaie, pognulaje glavu. 

7. relativne recenice koje odreduju imenicu uz koju se nalazi tout, chaque / svaki; scul, 
uпique /jedini; le premier / prvi ... 

C'est la seule реrsоппе qui m'aitjamais demande de l'aide. 
То је jedina osoba koja mi se ikada obratila za ротос. 

8. pitanja 
а) direktna pitanja 
A-t-onjamais vu cela? (PR: 1219) 
Da li smo to ikada videli? 

Ь) indirektna pitanja 
Dis-moi sur ta medaille, si oui ои поп, tu as jamais fait ces choses. (AS, 499) 
Reci mi, па tvoj medaljon, jesi li ili nisi ikada radila tako nesto. (ASp, 247) 

Na osnovu navedenih slucajeva moze se konstatovati da se u francuskom i и srpskoш 
jeziku negativna polarizacija ostvaruje na isti nacin. 
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LA POLARIТE NEGATIVE EN FRAN(:AJS ЕТ EN SERBE 

Resume 

L'objectif du present article est d'examiпer la polarite negative enfranr;ais et еп serbe 
еп comparant les structures entrainaпt l'emploi de реrsоппе / iko, rieп/iSta, jamais / ikada, 
аисип / ikoji, ikakav, et aucunement / ikako. 

ll s'avere qu'a l'egard de la polarite negative il у а ипе nette similitude enfram;;ais et 
еп serbe: dans les deux langues les pronoms, les adjectifs et les adverbes mentionnes 
ci-dessus apparaissent apres les mots formellement ои semantiquenient negatifs, [а 

conjonction de coordination ni / ni, niti, la preposition sans / bez, la comparaison et les 
propositions de temps introduites par avant que / pre nego sto, les propositions de condition, 
la structure trop ... pour (que) / suvise ... da, les propositions relatives dont l'antecedent est 
ассотраgпе d'un adjectif tel que chaque / svaki, ainsi qu 'apres l'interrogation. ll faut 
ajouter sur cette liste la conjonction de subordinatioп franraise sans que, qui п 'а pas 
d'equivaleпt еп serbe. 
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Snezana Guduric, Filozofski fakultet, Novi Sad 

ZATVORENI VOKALI U SRPSKOM I FRANCUSKOM JEZIКU 

Rezultati jednog eksperimenta 

Predmet interesovanja ovog rada jeste odnos izmedu francuskih i srpskih 
zatvorenih vokala. Ovaj odnos se moze uprosceno prikazati kao odnos izmedu dva skupa 
od kojih prvi sadrzi tri, а drugi dva elementa, pri cemu elementi drugog skupa 
predstavljaju presek jednog i drugog. 

rancuski ----------. 
[у] [i] [u] 

rpski 

S obzirom па to da se isti vokali javljaju u glasovnim sistemima оЬа jezika, 
odnosno da francuski poseduje samo jedan zatvoreni vokal vise, nas rad је usmeren ka 
proucavanju prirode kako (uslovno receno) zajednickih, tako i odnosa francuskog vokala 
koji пе postoji и fonoloskom sistemu srpskog jezika prema srodnim srpskim glasovima. 

Osnovu proucavanja predstavljaju rezultati dobljeni na testovima percepcije i 
interpretacije ovih glasova kod studenata 1 i 11 godine francuskog jezika i knjizevnosti 
koji su ucili francuski jezik tokom najmanje 4, а najvise 8 godina'. Osnovni uslovi па 
testu Ьili su: 

da је ispitanicima maternji jezik srpski 
da su francuski jezik ucili najmanje 4, а najvise 8 godina, 
da imaju normalnu auditivnu diskriminaciju i 
da su bez govorne mane. 

1 
• S obzirom па to da se za ovu strudijsku grupu oprede\juju uglavnom devojke (mladici su zastupljeni u 

veoma malom procentu - svega 4-10% od ukupnog broja upisnih u znvisnosti od generacije) znnemщ;li :;;шо 
razliku izmedu polova i sve ispitanike tretirali podjednako. 
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Testiranje se sastojalo iz tri dela: 

а) pravilna diskriminacija trazenog vokala 
Ь) njegova pravilna interpretacija 
с) izgovor trazenog vokala prilikom citanja teksta 

Kontrolnu grupu pri istrazivanju cinili su dva izvorna govornika francuskog jezika 
(jedan muskarac i dve zene) i jedan Ьilingvalni govornik zenskog ро Ја. 

U radu smo posebno obradi1i glasove ([i] i [u]) koji se javljaju u оЬа jezika, а 
posebno francuski glas [у]. 

1. VOKALI [I] I [U] 

Jedini vokali koji se mogu smatrati zajednickim za srpski i francuski glasovni 
sistemjesu [ i] i [ u ]. 

I francuski i srpski jezik u svojim fono1oskim sistemima poznaju jedan vid vokala [ 
i] i jedan vid vokala [ u ]. 

Prema artikulacionim parametrima ovi voka1i se u оЬа jezika definisu kao zatvшeni 
i ora1ni, s tim sto [ i] pripada kateog1·iji prednjih nezaoЫjenih (nelaЬija1izovanih), а [ u ] 
kategoriji zadnjih zaoЫjenih (odnosno, laЬijalizovanih) smoglasnika. Prema tome, iz 
ovakvih istovetnih definicija moze se izvuci zakljucak da razlike u artikulacionim 
bazama2 t·rancuskog i srpskog jezika, pri izgovoш ovih glasova, пе postoje. 

Pored toga, i jedan i drugi jezik poznaju akusticki dugo i akusticki kratko [ u ] i 
i ], s tim sto је u francuskom duzina uslovljena okruzenjem (svako [ i ], odnosno [ u ], u 
naglasenom zatvorenom slogu је dugo ispred [r, z, z, v] i nije fonoloski znacajna, dok је 
u srpskom duzina posledica dugog akcenta (u naglasenom slogu), odnosno 
postakcenatske duzine (u nenaglasenom slogu) i fonoloski је pertinentna. 

Poredeci artikulacijske osoЫne glasova francuskog i srpskohrvatskog jezika, 
Branko Miletic је jos 1935. godine ukazao па izvesne razlike и izgovoru naizgled istih 
gJasova koji se jav1jaju u ova dva jezika: 

"I nase kratko i nase dugo [i] su otvoreni samoglasnici, оЬа otvorenija od 
francuskog [i]3. 

U nasem jeziku, usne пе sude1uju aktivno u izgovoru glasa [i], dok su u t"rancuskom 
jeziku veoma razvucene i napete. 

1 kod nas, i kod Francuza, vrh jezika se cvrsto opire о donje sekutice. Kod nas se 
сео jezik pomera u prednji deo usne dup1je. Prednji i ыednji jezik је uzdignut ka 
alveo1ama i ka prednjem tvrdom nepcu, te ostavlja samo uzan pro1az ро s1·edini. U 
francuskom jeziku, ivice jezika dodiruju donje sekutice i gornje prednje kutnjake. 

Nase [u] је mnogo otvorenije nego francusko. 
I и nas, i u Francuza, vrh jezika se pri izgovoru glasa [u] nalazi iza a1veo1a donjil1 

sekutica, а jezicna 1eda se dizu prema mekom nepcu. 
Kod nas su, pri izgovoru glasa [u], usne veoma priЫizene. 

2 Pod artikulacio110111 bazom podrazшnevamo skL1p izgovor11Љ 11avika karakteristi~nih za glasovni siterп 
jednog jezikn . 

. \ 1 sгpi;ko i f1·•111cusku [i] spadaju u tzv. zatvorene vokale. Medt1tim, kako se pri izgovorL1 trш1cL1skog glasa 
insistim 1ш r11zvL1~c11im i 11apeti111 t1s11ama, ~to ll srpskoin 11ije slн~aj, mozemo se sloziti da је trш1ct1sko [i] 
zatvor~11ijc od odgovnrnjuceg srpskog glasa. 
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U francuskom jeziku, usne su veoma napete i isturene, tako da 6ne mali okrugli 
otvor, а izmedu usana i zubajavlja se prostor koji sluzi kao neophodni rezonator."4 

1.1. VOКAL [i] 

Prvi deo testa koji је radila grupa studenata 1 i 11 godine, obuhvatao је slusanje 
odredenog broja glasovnih nizova tipa · 

1.[~]/[у] /[i] 
a)C'estjeu qu'il а dit. Ь) C'estjus qu'il а dit. с) C'estj qu'il а dit. 
2. [у] 1[i]1 [у] 
a)C'est та rue. b)C'est Marie. с) C'est та rue. 
З. [u] 1[i]1 [у] 
а) 11 а dit sou. Ь) 11 а dit si. с) 11 а dit su. 

pri cemu se od ispitanika trazilo da od izgovorena tri glasovna niza izdvoje onaj 
koji sadrzi vokal [ i ]. 

DoЬijeni rezultati ukazuju na to da је procenat gresaka u diskriminaciji ovog 
vokala izuzetno nizak, te da se опе mogu smatrati slucajnim, pogotovo ako se uzme и 
obzir da su posle drugog slusanja ispitanici, koji su posle prvog slusanja pogresili, uspeli 
pravilno da odrede reci koje sadrze trazeni glas. 

Prilikom citanja teksta broj gre~aka и izgovoru glasa [ i] neznatno је porastao kod 
оЬе grupe studenata, а sve su Ьile istog tipa - zamena vokala [ i ] vokalOm [ у ] . Posto 
su se ove pogreske javile u izrazito niskom procentu, mogu se smatrati slucajnim. 

Rezultati sprovedenih testova upucuju na izuzetnu akusticku i artikulacionu 
Ыiskost vokala [ i ] и francuskom i srpskom jeziku. Medutim, realne akusticke razlike 
koje postoje izmedu srpskog i francuskog glasa dosle su do punog izrazaja na akustickim 
slikama glasovnih nizova koji su sadrzali glas [ i ], а narocito na uporednom dijagramu 
napravljenom prema prosecnim vrednostima prva tri fonnanta. 

1.1.1. AKUST'ICКA OBELEZJA VOКALA [ 1 ] U FRANCUSKOM 1 SRPSKOM 
JEZIKU 

Ako se ovaj vokal posmatra и reci, mozemo uociti nekoliko p1·opratnih elemenata 
koji se nadograduju na njegovu osnovnu prirodu. Na prvom mestu, i и srpskom i и 
francuskom jeziku vokal / i / moze da bude dug i kratak. Njegova duzina и francuskom 
uslovljena је okruzenjem (svako [ i ] и zatvorenom akcentovanom slogu је dugo, ukoliko 
iza njega slede glasovi [r, z, z, v]5, dokje и srpskom [ i] dugo ukoliko na njega pada dug 
akcenat ili ako ima postakcenatsku duzinu). 

Akusticke osoblne glasa /i/ posmatrane su, izmedu ostalog, i na spektrogramima
6 

koj i prikazuju sledece nizove: 

4 B.Miletic, nav.delo u V.Ilijin, nav. delo, str. 11. 
5 Postoji i mogucnost dt1~ine uslovljene afektivnim odnosom prema iskazu - na primer molЬa u: Ма petite 

Anie, n'allez pas si vite [map~Шani: 'nalepasivi:t// ], videti u "Le franr;ais par le dialogue", р. 8, kao i snimak 
odgovarajuceg dijaloga. 

11 Spektogrami se nalaze u dokшnentaciji autora rada. 
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srpski jezik: а) kratkosilazni akcenat u reci pi'ta, Ь) dugosilazni u re~i pita, с) 
kratkouzlazni u reci tiranin ' d) dugouzlazni u reci Vita ' е) nenagla~eno [i] u reci 
misliS, f) samostalno izgovoren vokal. 

francuski jezik: а) akcentovano dugo и reci venir ' ь) akcentovano kratko u reci 
amis, Ь) neakcentovano и reci ils. 

Prva cetiri ispitanika su studenti IV godine francuskog jezika ciji је maternji jezik 
srpski, dok је peti ispitanik ЬilingvaJan. 

Rezultati: 

Tabela 1. Vrednost Fl, F2 i F3 pri realizaciji vokala [ i ] pod kratkosiJaznim akcentom 

Ispitanik I Ispitanik П Ispitanik 1П Ispitanik IV IspitanikV 
Fl 312 437 322 357 406 
F2 1687 1593 1531 1604 2156 
FЗ 2656 2625 2718 2666 2968 

Tabela 2. Vrednost Fl, F2 i F3 pri realizaciji vokala [ i ] pod dugosilazлim akcentom 

Ispitanik 1 Ispitanik 11 Ispitanik П1 Ispitanik IV lspitanik V 
Fl 441 406 374 407 375 
F2 2656 2750 2875 2760 2062 
F3 3125 3781 3906 3604 2875 

Tabela 3. Vrednost Fl, F2 i F3 pri realizaciji vokaJa [ i ] pod kratkouzlaznim akcentom 

Ispitanik I Ispitanik П Ispitanik 1П Ispitanik IV lspitanik V 
Fl 343 375 462 427 343 
F2 1826 1718 2187 1952 2312 
F3 2812 2781 3062 2885 3500 

Tabela 4. Vrednost Fl, F2 i F3 pri realizaciji vokala [ i ] pod dugouzJaznim akcentom 

Ispitanik I Ispitanik 11 Ispitanik 1П Ispitanik IV IspitanikV 
Fl 343 375 343 354 375 
F2 1718 2312 1656 1656 1968 
F3 2625 2937 2750 2708 2562 

Kod ispitanika ciji је maternji jezik francuski, а koji ne govore srpski, vrednosti 
formanata ovog vokala su sledece7

: 

7 Kod trancuskih ispitanika nije postojala Ьitna razlika u vrednosti formanata izmedu dugog i kratkog 
voknln, s jedne, i nenagla~enog vok:il:i s druge str:ine. 
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Tabela 5. Vrednosti Fl, F2 i FЗ pri realizaciji vokala [ i] - ispitanici cijije maternjijezik 
t'rancuski 

Ispitanik А Ispitanik В Ispitanik С 
Fl 312 343 343 
F2 2218 2156 3156 
FЗ 3593 3562 3656 

Tabela 6. Vrednosti formanata kod ispitanika ciji је maternji jezik srpski u francuskim 
reCima 

Ispitanik I Ispitanik П Ispitanik III Ispitanik IV lspitanik V 
Fl 310 380 312 406 307 
F2 1640 1783 1840 2312 2240 
F3 2215 2280 2918 2968 3235 

Ukoliko izvucemo srednje vrednosti iz gore navedenih tabela, doblcemo da su 
prosecne vrednosti F 1, F2 i FЗ vokaJa [ i] koje su ostvarili ispitanici ciji је maternji jezik 
srpski и srpskom i u francuskom jeziku, s\edece: 

Tabela 7. Prosecne vrednosti formanata vokala [ i ] u srpskom i francuskom jeziku kod 
ispitanika cijije maternjijezik s1·pski 

kratkouzlaz. kratkosilaz. dugouzlaz. dugosilaz. и franc. recima 
Fl 390 367 358 400 332 
F2 1999 1715 1862 2620 2510 
FЗ 2808 2733 2717 3458 3603 

Dakle, iz podataka dobljenih akustickom analizom i prikazanih na prethodnoj 
tabeli mozemo zakljuciti s\edece: 

1. I srpsko i francusko [ i ] imaju F l u frekvencijama ispod 400 Hz, s tim sto је kod 
francuskog vokala frekvencija niza u odnosu na sve mogucnosti artikulacije srpskog 
glasa. Ovo znaci da је francuski glas zatvoreniji od srpskog, odnosno, da је pri njegovoj 
artikulaciji prolaz vazdusnoj struji nesto uzi nego pri izgovoru srpskog glasa. Ovo se 
postize jacim tonusom usnih misica, kao i siroko razvucenim usnama. P1·i artikulaciji 
srpskog glasa usne ne igraju aktivnu ulogu, а misici su opusteniji. 

2. I jedan i drugi vokal su prednji, s tim sto se francuski glas artikulise vise nap1·ed 
nego srpski, а sto se da zakljuciti iz vrednosti F2. Naime, pomeranje izgovora iz 
prednjeg ka zadnjem delu usta uzrokuje progresivni pad ovog formanta. 

3. Prema po\ozaju f'l i F2 (stepen otvorenosti i mesto artikulacije) francuskom 
vokalu najЫiza је realizacija srpskog glasa [ i ] pod dugosilaznim akcentom, а zati111 
realizacija istog glasa pod dugouzlaznim akcentoш11 • 

н Prema rezL1ltзtima do kojil1 је роtпосн vc1·boto1шl11e 1щ;tode do~ao B.Miletic proнcavajнci artikL1lacio11e 
osobine t'1·nncuskog i sгpskog jezikn optiпщlne oktnve t'шпcuskog i s1·pskog vokula [ i ] SLI podjeclпake i izпose 
od 3200Hz do 6400 Hz. 

Рrе1па rezL1lt11tima istrazivш1ja hrvatskogjezikп prosecne vred11osti FI, F2 i FЗ za vokal [ i] su: FI - 360, 
F2 - 2200, F3 - 2850. l.Skaric 11avodi daje optimala ovog vokala za Iнvatski jczik iz111edl1 3200 i 4 Ј ОО Hz. 
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Iako postoji izrazita podudai-nost izmedu oviћ vokala u srpskoni i francuskom 
j~ziku па pe1·ceptivnom plaпu, artikulacjoпe baze dva jezika ih, ipak, пе pшdukuju па 
potpuno istovetan nacin. Polazeci od opste misicne napetosti karakteristicne za izgovor 
svil1 francuski!l glasova, potrebrю је naglasiti da је francusko [ i ] akusticki cistije, ostгije 
i jasпije od s1·pskog glasa. 

Ipak, vokal [ i ] realizovan па os1юvu srpske artikulacione baze nece proineniti 
sinisao pOl'uke izgovшene па t'гancнskom jeziku. 

1.2. VOKAL [ u] 

tipa: 
Test регсерсiје sa grupom studenata 1 i П godine obuhvatao је glasovne nizove 

1.[о]/ [6 ]/ [u] 
а) C'est unfaux. Ь) C'est un fond. с) C'est unfou. 

2. [ u ] / [ у ] / [ о ] 
а) 11 а ecrit tout. Ь) 11 а ecrit tu. с) 11 а ecгit tot. 
З. [ о] / [ 0] / [ u ] 
а) П геgш·dе les Ьеаих. Ь) П 1·egшde les boeufs. с) 11 regш-de les bout.<t. 

Od ispitanika se zal1tevalo da pгepoznaju da li se vokal [ u ] nalazi u prvom i/ili 
drugom i/ili trecem nizu. 

Od ukupпog Ьгоја od 103 ispitanika 1 i П godine nijedan nije napгavio gгeskt1 u 
peгcepciji ovog glasa. 

Test гep1·odukcije sastdjao se iz dva dela: 
а) reprodukcija па sluh - tripleti 
ь) citanje teksta 
DoЬijeni rezultati пюgu se sumirati na sledeci nacin: 
1. Fraпcusko [ u ] па nivou регсерсiје ne predstavlja nikakav ргоЫеm ispitaпicima 

ciji је materпji jezik srpski. 
2. Najveci broj gresaka пapravljen је usled negativnog uticaja aгtikulacione baze 

samog stranog jezika, p1·i cemt1 је glas koji, zpravo, postoji i u maternjem jezilщ 
za111eпjen pogгesпim t'гaпcuski111 glasшn [ у ], koji је stran glasovпom sistemu шаtегпјеg 
jezika. 

Manji broj gгesaka napravljen је tako sto је vokal [u] zаmепјеп vokalima [ э] ili 

[0]9
• Kako nijedan od ova dva vokala 11е postoji u srpskom jeziku kao fonema, moze se 

smatгati da је do gl'eske doslo usled nejasne aгtikulacije izazvaпe tгепют ili 
nesigurnoscu, dakle, slucajno, а nikako pogresnom percepcijom ili nepovoljnim uticajem 
aгtikulacione baze materпjeg jezika. 

3. u nesto vecem procentu greske se javljaju prilikom citanja teksta, ali se пi опе 
пе пюgu pripisati negativпom uticajt1 artikulacione baze maternjeg jezika jer se traze11i 
glas пајсеsсе zamenjuje glasovima koji su nepoznati toj artikulacionoj bazi. Dakle, ova 
vгsta gresaka шоzе se povezati sa nepovoljnim psillickim stanjem ispitanika pr·i\ikom 

9 Ovi.1 dv:i vokulu st1 ро izgovoп1 vrlo cesto toliko Ыiska dn ill јс te~ko sa роtршюш tnc11o~ct1 razJш;i1i Za 
nesto vise \1ideti t1 Preci.~ de p/11metiq11e fiщu,:ai.1·e, M.G1-::i1111пont. 



testiranja i1i nedovoljnim stepenom ovladavanja artikulcionom bazom stranog jezika koji 
na podrucju vokalizma ima daleko vise elemenata nego maternji jezik. 

1.2.1. AKUSТICКA OBELEZJA VOKALA [ u] U FRANCUSKOM 1 SPRSKOM 
JEZIKU 

Akusticka analiza glasa vrsena је, izmedu ostalog, i па sledecim primerima: 
1. za srpski jezik: а) u akcentovanom slogu: luka, taka, liika, puter, 

Ь) u neakcentovanom slogu: putujete 
с) samostalno izgovoren vokal 

2. za francuski jezik (francuski govornik): 
а) akcentovan slog: vous, jour; 
Ь) neakcentovan slog: pourquoi 

Vrednosti formanata Fl, F2 i FЗ za slucajeve pod 1 i 2 prikazane su и tabelama 
koje slede. 

Tabela 8. Vrednosti prva tri formanta za srpski vokal [и] prema spektrogramima 

й fi il u neakc. и samost. izg. vokal 
Fl 390 411 419 406 343 :::::400 
F2 890 801 968 812 937 :::::800 
FЗ 2795 3075 2968 3082 3218 :::::3020 

Tabela 9. Prosecne vrednosti formanata и korpusu za fiancuski glas [u] u interpretaciji 
govornika ciji је maternji jezik francuskiJ() 

dugo и kratko и neakc.u 
Fl 375 343 375 
F2 968 1000 843 
F3 2375 2437 2531 

Vrednosti formanata vokala [u ] Ьilingvalne osobe u srpskom i t·rancuskom jeziku 
prikazane su u tabeli 1 О. 

Tabela 10. Prosecne vrednosti fomanata fianct1skog glasa [u] и korpusu kod Ьilingvalne 
osobe 

dugo u kratko u neakc.u 
Fl 338 370 :::::330 
F2 780 787 :::::750 
F3 2342 2254 :::::2195 

ю Prema istra.Zivanjima Р. Delatra prose~ne vrednosti Fl, F2 i F3 u francuskomjeziku s11: 
mu~k:irci ~ene 

F1 315 311 
F2 764 804 
FЗ 2027 2485 

90 



Tabela 11. Prosecne vrednosti fomanata srpskog glasa u korpusu kod Ьilingvalne osobe 

u Q ti u neakc. Lt 

Fl :::420 :::400 ::= 380 :::400 :::400 

F2 :::800 :::700 ::= 750 :::780 -
FЗ :::2750 :::2850 - :::2965 :::2800 

Na mestima gde nije navedena vrednost formanta ucrtan је znak - sto znaci da 
odredena vrednost nije mogla Ьiti ocitana na spektrogramu. Kod srpskog kratkosilaznog 
и na spektrogramu su vidljivi samo Fl i F2, dok se kod srpskog neakcentovanog и jasno 
moze videti samo F 1. 

U francuskim primerima, sva tri prva formanta mogla su Ьiti ocitana na 
spektrogramu. 

Iz prethodnih tabela mozemo zakljuciti da postoje razlike u odnosu izmedu Fl, F2 i 
FЗ kod francuskog i srpskog [ и ]. Dok se kod francuskog glasa trekvencija F2 penje 
preko dva i ide do tri puta vece vrednosti u odnosu na Fl, и srpskom taj odnos iznosi 
svega 1.5 - 2 : 1 u korist F2. 

S obzirom па to da se kod francuskog [ u ] prosecne vrednosti F 1 krecu nesto 
iznad ЗОО ра do 370 Hz, а kod srpskog odgovarajuceg vokala te vrednosti se penju cak i 
preko 400 Hz, mozemo zakljuciti da је francuski vokal zatvoreniji nego srpski, 11 

odnosno da mu је stepen aperture Ыizi stepenu karakteristicnom za vokal [ i ], medutim, 
mesto artikulacije mu је razlicito. 

Ako se uporede vrednosti Fl, F2 i FЗ kod Ьilingvalne osobe, jasno se vidi da se i u 
srpskim i и francuskim primerima zadrzava isti odnos izmedu F 1 i F2 kao i и prethodne 
dve tabele. 

Analizom napred iznetih akustickih podataka moze se preciznije odrediti oЫik 
govornog kanala (govorne cevi) koji uslovljava odredene vrednosti Fl, F2 i FЗ. 

Polozaj F2 u frekvencijama ispod 1 ООО Hz ukazuje na to da su оЬа vokala akusticki 
gravisna, odnosno da se atrikulisu u zadnjem delu usta. 

Najveca razlika ukazala se kod vrednosti FЗ. Kod izgovora francuskog vokala FЗ 
se nalazi и frekvencijama izmedu 2000 Hz i 2400 Hz, dok se u srpskom jeziku FЗ 
ekvivalentnog vokala penje preko 2700 Hz i ide cak do 3000 Hz. Ovaj podatak ukazuje 
na aktivnUu ulogu usana pri artikulaciji francuskog [ u ], sto znaci da је u odnosu па 
srpski glas potrebno usne јасе zaoЫiti i isturiti napred kako Ьi se doblli odgovarajuci 
oЫik i duzina govorne cevi, а sto uslovljava pad vrednosti FЗ. 

Prema vrednosti FЗ, francuskom glasu је najЫize srpsko dugouz)azno [ u] ciji је 
FЗ najnizi и odnosu па ostale varijante ovog g1asa12. 

11 Prose~пe vred110sti Љrmaпata vokala [t1) u hrvatskom jezikt1 iz110se FI - 380 Hz, F2 - 750 Hz, FЗ - 2450 
Hz (videti t1 Povijesni pregled, g/asovi i oЬ/ici hrvatskoga knjiievnog jezika, ВаЬiс, Brozovic i dп1gi, str 
186) 

12 Рrеша istrazivaпjiшa B.Miletica, optimala francuskog [ u ] iz110si 150-300 Hz, dok је za odgovarajt1ci 
srpski vokal niza za 0,5 oktave i iznosi od 200 Hz do 400 Hz . 
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Ј.2. VOКAL [У] 

Ovaj vokal nema neposredan Ьinarni раг u glasovnom sistemu francuskog jezika i 
najcesce se svrstava uz glasove [ i ] i [ и ], sa koj ima cini skup najzatvorenij ih glasova 
francuskog vokalskog sistema. 

U standaгdnom glasovnom (tj. Љno1oskom) sistemu srpskog jezika ga nema, 
medutim, ovaj glas se javlja u govoru Vucitrna pod uticajem turskog i alЬanskog i u 
govoru Orahovca u Metohiji pod istim uticajem. 13 

B.Miletic је dao sledeci opis izgovora francuskog vokala [у]: 
Za izgovor glasa [ у], vrh jezika se oslanja о donje sekutice, ivice su priljL1Ьlje11e 

uz gomje ocnjake i prednje kutnjake. Usne su napete, isturene i zaoЫjene. tako da 
vazdul1 prolazi kroz ma1i otvoг. Izmedu zuba i usana postoji slobodan prostoг (dodatпi 
neophodni rezonator). 14 

Testovi percepcije glasa [у] kod ucenika na uzrastu od 7 do 1 О godina koji је u 
svojoj magistarskoj tezi izvrsi1a Vera 11ijin pokazuju da ukupan procenat gresaka L1 

izgovoru glasa [у] iznosi 67 ,5%. 
Ispitanici su glas [ у ] zamenjiva1i drugim g\asovima, ali и najvecem procentu 

zamenaje vrsena glasovima [ u] - u 34, 11 % slucajeva, [ i] - и 11,43% slucajeva, [ L1i] -
и 5,00% slucajeva i [ uj ] - u 3,74% slucajeva. 

Na osnovu rezultata V. Ilijin zakljucuje 11 da se kod nasih ispitanikajavlja teznja da 
ftЋncuski glas [ у ] zamenjuju glasovima koji su manje napeti i manje zatvoreni ([u, ui 
uj]) ili glasom koji је napetiji i zatvoreniji ([ i ]). Nesto је izrazenija teznja zamenjivanja 
glasa [у] manje napetim glasovima" 15• 

Imajuci u vidu rezultate testa izvrsenog na uzorku ucenika mladeg uzrasta, i 
cinjenicu da ispitujemo francuski glas koji nema svoj odgovarajuci par u srpskom jeziku, 
test sa studentima planirali smo tako da obuhvati najpre diskгiminaciju, ра tek onda 
interpret:Jciju glasa [у]. Test diskriminacije obuhvatao је prepoznavanje glasovnog niza 
u kojem se nalazi glas [ у ] и tripletima tipa 

L. [у]/ [u] / [Ф] 
а) Се sont lesjus. Ь) Се sont lesjoues. с) Се sont 1esjeux. 
2. [у]/ [i] / [Ф] 
а) 11 а dit пи. Ь) 11 а dit nid. с) 11 а dit поеиd. 
3. [i] /[у] / [е] 
а) La reponse estfit. Ь) La п~ponse estfut. с) La reponse estfee. 
4. [i] / [u] /[у] 
а) 11 [а vit. Ь) П l'avoue. с) 11 l'a vu. 

Test interpretacije sastojao se od 1 О tripleta koje је trebalo ponoviti za spikemm, а 
kao tacan pгihvatan је odgovor u kojem se tacno ponovljen glasovni пiz nalazio па 
tacnom mestu и tripletu. 

13 Ро gradi LI Recniku kosovsko-meLohiskog dija/ekla Gli~e Elezovica, Srspki dijalektolo~ki zborпik IV. 
1932. i УЈ 1935. , videti LI P. lvic, lzabnmi ogledi 1/, str. 61. 

14 В. Miletic, str. 13. 
15 У. Jlijin, Stl". 91. 
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Na kraju testa od ispitanika је trazeno da procitaju kratak tekst na francuskom 
jeziku. 

Rezu]tati testa p1·ikazani su u tabelama koje slede. 

Tabela 12. Greske u diskrimiпaciji glasa [ у ] (apsolutni brojevi) 

Trip.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЈО 

I godina 1 2 о 2 l 5 о Ј о о 

П godina l о 1 2 о 1 о о о 2 

Tabela l 2a. Greske u diskriminaciji glasa [у] (p1·ocenti) 

Trip.I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 godina 0,97 1,94 о 1,94 0,97 4,85 о 0,97 о о 

Il godina 0,97 о 0,97 1,94 о 0,97 о u о Ј,94 

Tabela 13. G1·eske u rep1·odukciji glasa [у] (apsoJutni b1·ojevi) 

Тгiр.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 godina 21 15 8 13 7 23 14 19 7 20 

П godina 4 5 4 6 4 3 4 3 2 3 

Tabela 1 За. G1·eske u reprodukciji g1asa [у ] (procenti) 

Ћiр.1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

l godin.i 20,38 14,56 7,76 12,62 6,79 22,ЗЗ 13,59 18,44 6,79 19,41 

11 godina 3,88 4,85 3,88 5,82 3,88 2,91 3,88 2,91 1,94 2,91 

Ispitanici su glas [ у ] najcesce zamenjivali glasovi111a [ u ], [ i ], [ 0 ] [ . ]. 

Zamena trazeпog glasa drugi111 glasovima prikazana је u tabelama 14 i l 4a. 

Tabela 14. Zamena gJasa [у) drugim glasovima (broj gresaka - apsolutni bгojevi) 

[и] [ i ] [ Ф Ј [ . ] ukupno 

I godina 91 40 11 9 147 

П godina 27 9 l 1 38 
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Tabela l4a. Zamena glasa [у] drugim glasovima (broj gresaka - procenti). 

[ u ] [ i ] [ 0] { . ] ukupno 

I godina 8,83 3,88 1,06 0,87 13,78 

П godina 2,62 0,87 0,09 0,09 3,68 

U tekstu koji su citali studenti 1 godine glas [у] javlja se ukupno 11 puta, od toga 
4 puta u naglasenom i 7 puta u nenaglasenom polozaju. 

U tekstu koji su citali studenti Il godine isti glas javlja se takode 11 рнtа, od toga 3 
puta u naglasenom i 8 puta u nenaglasenom polozajн. 

lspitanici su trazeni glas zameпjivali nekim od postojecih glasova srpskog i/ili 
francuskog glasovnog sisterna, а u nekoliko s\ucajeva izgovoren је glas koji пе poznaje 
nijedan od ova dva sistema. 

Broj ovih gresaka prikazan је u tabelama 15 i 15а. 

Tabela 15. Zarnena glasa [у] drugim glasovima pri citanju teksta (apsolutni brojevi) 

[ u ] [ i ] r 0 Ј r . i nejasan glas ukupno 

I godina 142 42 13 16 25 238 
П godina 31 10 2 3 3 49 

Tabela 15а.- Zamena glasa [у] drugim glasovima prilikom citanja teksta (procenti) 

[ u ] [ i ] [ 0] [ . ] nejasan glas ukupno 

I godina 12,53 3,80 1, 15 1,41 2,20 21,00 

П godina 2,73 0,88 0,18 0,26 0,26 4,32 

Na osnovu doЬijenih podataka mozemo zakljuciti sledece: 

1. Kod ucenika na uzrastu od 7 do 1 О godina koj i nikada nisu ucili neki strani jezik, 
procenat gresaka u izgovoru glasa [ у ] dostize cak 67,5 %, sto znaci da priЫizпo 2/3 
ispitanika nije Ьilo и stanju da pravilno reprodt1kuje g\as koji su culi. Ovako visok 
procenat gresaka u izgovoru iznenaduje tim vise sto deca, u nacelu, pokazuju vise 
sklonosti ka podrazavanju nego sto је to s\ucaj sa odгas\im osobшna, te se moglo 
ocekivati da се njihova prirodna sk\onost ka imitiranju uticati na smanjenje broja 
gresaka. 

S druge strane, па osnovu obavljenog testa nije se moglo tacno utvrditi da li su 
ispitanici ove kategorije pogresno percepiraJi glas [ у ], te ga, zatim, i pogresno 
interpretirali, ili је, pak, percepcija glasa Ьila шedna, ali su se proЫemi pojavili pl'i 
njegovoj reprodukciji. 

2. Da Ьi se otklonila nejasnoca iz prethodnog stava, test sa studentima obuhvatio је 
najpre diskriminaciju ра tek onda interpretaciju glasa [ у ]. Iz podataka prikazanih u 
tabelama moze se videti da је procenat pogresne diskriminacije trazenog glasa veoma 
nizak (krece se od 0% do 1,94%), izuzev u jednom slucaju (4,85%) na testu za I godinu, 
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gde se vokal [у] nalazio и nenaglasenom polozaju. Dakle, moze se reci da u preko 95% 
slucajevi ispitanici pravilno diskriminisu trazeni glas, sto је Ыlо i ocekivano s obzirom 
na to daje rec о ispitanicima koji su ucili francuskijezik izmedu 4 i 8 godina. 

3. Kada se od ispitanika trafilo da pravilпo interpretiraju reci koje sadrze glas [ у ], 
p1·oce11at gre~aka је vidrю porastao. Trafcпi glas se najcesce zamenjivao glasovima [ и] 
(8,83% ispitanici l go{\inc, odnosno 2,62% ispitanici П godine) i [ i ] (3,88% ispitanici I 
godint=, odnosno 0,87% ispitaпici 11 godine), dok је zamena drugim glasovima 
zastupljena u procentu od 0,09% kod ispitanika П godine, do 1,06% kod ispitanika 1 
godine. 

4. Dok su ucenici па uzrastu od 7 do 1 О godina njima nepoznat glas zamenjivala 
kako monoftonzima, tako i diftonzima ili komЬinacijama g1·upa vokal + konsonant, 
studenti su francuski monoftong zamenjivali iskljucivo drugim monoftongom. 

5. Nesto veci procenat gresaka и izgovoru glasa [у] kod studenata 1 godine moze 
se objasniti i negativnim uticajem pisma. Naime, grafema и koje postoji u istom oЫiku i 
и alfabetu srpskog i u alfabetu ftancuskog jezika, pokriva razlicite glasovne realizacije: u 
francuskom опо је pisana oznaka glasa [у], а u srpskom glasa [ u ]. 

Nedostatak aktivnog automatizma za prebacivanje na artikulacionu bazu stranog 
jezika utice na povecanu mogucnost perturbacije izgovorenog glasa,. pri сети govornik 
okleva izmedu srpske i francuske artikulacije, sto dovodi do produkcije medijalnog 
glasa, koji, zapravo, пе pripada glasovnom sistemu ni jednog, ni drugog jezika. Otuda 
jedan broj gtasovnih realizacija koje se nisu javljale pri interpretaciji tripleta па stuh. 

6. S obzirom na to da su ispitanici и najvecem broju slucajeva zamenjivali 
francuski glas [ у ] srpskim [ и ], pretpostavljamo da је najmanji zajednicki sadrzalac, 
koji је posluzio kao osnovni parametar za identifikaciju stranog glasa, Ыlа 1abljalizacija. 
Na drugom mestu је mesto artikulacije - sto је dovelo do identifikacije sa srpskim [ i ] 16

, 

а ne treba zaboraviti ni uticaj pisma kada је rec о citanju teksta. 
Prema tome, moze se smatrati da је zamena drugim glasovima, koja se, uostalom, 

javlja u daleko manjem procentu, izraz oklevanja i nesigurnosti ispitanika, i da se о 
takvim zamenama ne moze govoriti kao о tipskim gre~kama. 

1.2.1. AKUSТICKA OBELEZJA GLASA [ У ] 

Akusticka analiza ovog glasa vrsena је na sirokom korpusu, iz kojeg ovde 
izdvajamo nekoliko primera: 

1. du (и delu recenice " .. " de tous les coins du monde), gde se glas [ у ] nalazi u 
otvorenom nenaglasenom slogu; 

2. еи (и recenici: Је l'ai еи, топ ехатеп!), gde se glas [ у ] nalazi u otvorenom 
naglasenom stogu; i 

lti Odlu~ili smo se za termin "srpsko [ u ] i srpsko [ i ]" po~to smatramo da govor11ik tezi da prilagodi 
glasovni sistem stranogjezika glasovnom sistemu maternjeg. Zanimljivo је da se, u najvecem brojt1 slu~ajeva, 
francusko [ у ] transkriЬuje u srpskom kao [ i ], iako su istrazivanja pokazala da govornici sa materпji111 
srpskim jezikom imaju tendenciju da ga izgovaraju kao [ u ]. Upor. f1·. Du Bellay - srp. Di Ве/е, f1·. Мидеt -
s•'P· MiJe, fr. deja vu - srp. deia vi, itd. 
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3. zut (u receпici: Zut! le voilд!), gde se glas [ у ] nalazi u zatvoгenorn naglasenom 
slogu. 

1. S obzirom па to da se glas [ у ] u reci du nalazi u ne11aglasenom polozaju, ро 
trajanju artikulacije veoma је kratak i па spektrogramu se ne 1110gu uvek jasno ocitati 
vrednosti sva tri prva formanta. Ра ipak, nюguce је ustaпoviti da se p1·vi fortnaпt kod svil1 
ispitanika nalazi u donjoj polovini prvog kilol1eгca. 

Vredпost F2 se jasno пюzе ocitati па spektгog1-amu koji prikazuje glas [ у ] 11 
realizacij i muskog glasa, zatim u realizacij i Ьiliпgvalne osobe (zeпski glas), а пesto 

slaЬije је vidljiv kod f1·aпcuskog govomika - osobe zenskog pola. F2 se пе moze ocitati 
kod govornika - osobe zenskog pola, ciji је mateгпji jezik srpski, а koji је fгancuski t1cio 
tl skoli. 

F3 је pгiы1tan па spektrogшmima t'пшcuskog govornika - шuski glas, i koc.I 
Ьilingvalne osobe - zenski glas. Na spektrogramirna izvornog govorпika zeпskog pola i 
govomika ciji је materпji jezik srpski, takode osobe zenskog pola, aparat nije zabelezio 
F3. 

V1·edпosti prva tri foгmanta prema prikazanirn spektrogramirna za гее du pгikazane 
su u tabeli 16. 

Tabela 16. Vrednosti FI, F2 i F3 za vokal [у] u otvшenorn nenaglase110m slogu 17 

Izvoгni govornik - Izvoгni govoгnik - Bilingvalna osoba Zenski glas -
muski glas zenski glas - zenski glas mat. jezik sгpski 

FI 303 308 305 31Х 

F2 1823 1968 1895 -

FЗ 2420 - 2502 

2. Na spektrogramima reci еи u datoj receпici Fl је uocljiv u svim slucajevima. 
Takode, пюzе se primetiti da је vrednost Fl пesto visa kod Ьilingvalne osobe (zeпski 
glas) i kod izvornog govornika osobe zenskog pola, dok su vredпosti Fl kod izvomog 
govomika - muski gJas i osobe koja је francuski ucila u skoli (zeпski glas) Ыiske ро 
vгednosti i оЬе su nesto vise u odпosu na ргеt\юdпа dva ispitanika 1 к. 

Kod оЬа il".vшna govoгnika 1 '> kao i kod Ьiliпgvalпe osobe uocljiv је гаsрол izinedu 
F 1 i F2, koji podseca na spektгalпu slikL1 vokala [ i] (ali SLI u оvош sltн'::ajL1 f1·ekve11cijske 
vгedпosti FJ i F2 sпizeпe llsled laЬijalizacije), dok se kod govornika ciji је rnatemji jezik 
sгpski naziгe jec.iino koncentгacija energije u pojasu do 1 ООО Hz za оЬа ргvа Љппаntа. 
Ovakav odпos izinedtl Fl i F2 kod govomika sa 111aternji111 sгpskirn jezikorn ukazllje Шl 

17 Кос! t'1·::шct1skili glasovn nсша Ьitnijili 1:.izlika н оdпоsв 111cdL1 Љriшщti111a tl zпvisпosti od togn dn li sc 
glas пalazi LI 1щglasc110111ili1н~11aglasc110111 polozajL1. 

1xPrc111a PaпtL1 ргоsсёпе vrcd110sti za tra11cL1ski vokal [у] SLI sledece: 

1пuski glas 
zcпski glns 

FJ F2 FЗ 

зоо 1750 2120 
305 2046 2535 

l'J Kod izvoпюg govomika zcпskog poln postoji koпceпtracija e11ergije LI pojasll oko 1250 Hz. ali apa1-at 
11n toj Гi·ckvc1н.:iji пiје zabekzio 10r111irш1je Љпшшtа, vec па slcdecoj koпccпtraciji, koja је 1in spcktrogra11н1 
111ш1јс Lюclj iva, dakk, Љrпншt је zubekzc11 LI 1·1·ckvc11cijsko111 pojasL1 od пе~tо ispoJ 2()()0 l-lz 
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pogresnu artikulaciju trazenog vokala, cija akusticka slika (polozaj Fl i F2) u velikoj 
meri podseca na raspored formanata na akustickoj slici srpskog vokala [ u ]. 

Kod izvornih govornika, kao i kod bilingvalne osobe, vrednost FЗ se krece u 
frekvencijskom pojasu od 21 ОО Hz do 2500 Hz. Kod osobe ciji је maternji jezik srpski, 
vrednost FЗ se пе moze ocitati. 

Moze se primetiti i da se iпtonacijske ~еше vokala izgovorerюg od strane izvomill 
govornika i Ьilingvul11e osobe, s jeune strune, i govorniku sa mate1"Пji111 srpskim jezikoш 
sa druge, u vclikoj шcri razlikuju. Dok sc u prva t1·i slucaja i11tonacijski vrll postifc 
upravo па vokalu [ у ], da Ы recenica tl daljcm toku iшala izrazito padajuci ton, kod 
govor-11ika su maternjim srpskim jezikom nema izrazene intonacijskc razlikc izшcdu 

vokula [ у ] i ostalih vokala t1 receпici. 
3. u poslednjem slucajtl kod prvn dva ј kod cetvrtog govomika uocljiva је 

fJ·ek\•eпcijska razlika izmedu F 1, s jcdne strane i F2 i FЗ sa drugc, dok је kod govomika 
sa maternjim srpskim jezikorn do§lo do priЬliZa.vanja F 1 i F2 i to tako sto se F2 sptastio, а 
~to ukazuje па nrtikulнciju glasu posteriornijeg ро шestu nrtikulпcije, odnos110 glasa koj i 
sasvim podseca па vokal [ u ]. 

ZakJjucci: 
Dijagram 1. 
1 srpski ј francuski jezik poznaju ро jedan tip glasa r ј ], а u svirn testovi111a sc 

pokazalo da ispitaпici, ~iji је 111atcrnji jezik srpski, пс gre~e kod diskrimiпncijc ovog 
vokala. Ni kod i11terpretacije ispitiva~i nisu belczili gre~ke u izgovortt. Mcduti111, ovaj 
dijagraш јаsпо pokazuje kolika јс stvarпa razlika u akusti~kim sliknnш jednog istog 
vokala t1 dva jezika. 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 --~~~~~-------~--~~~~~~~~--
1000 

500 ...... ~"""~~~~~~--1t---+--.. ..... --r--~~...,..,..-t 

о --~~~~~~~~~--~~~~~~~~---

Do gresaka u percepciji nije ni moglo doci s obzirom па to da оЬа jezika poznaju 
samo ро jed_nu varijantu ovog glasa. Podatak koji zbunjuje је kako nije registrovana 
razlika u izgovoru glasa koja је, kako se na dijagramu vidi, jasno izrazena. 

Odgovor па ovo pitanje svakako lezi u ciпjenici da glas [ i ] nema neposredan 
fonoloski opozitiv u francuskom glasovnom sistemu, sto utice па to da se izgovoreni 
glasovni niz nepogresivo razume i prihvati kao tacan, iako u njemu postoji akusticko 
odstupanje u odnosu па glasovnu rea)izaciju izvornog govornika. 
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Dijagram 2. 
Razlika izmedu vrednosti Fl, F2 i FЗ francuskog i srpskog [ u ] progresivno raste 

od Fl ka FЗ, sto ukazuje na to da postoje znacajne razlike u akustickoj slici dva glasa na 
svim nivoima artikulacije: francusko [ u ] је zatvorenUe od srpskog (nizi Fl), izgovor 
hш је pomeren vise unazad (nizi F2) i јасе је labljalizovano, sto је uslovilo pad svih 
formanata, narocito FЗ kojije рао па 2500 Hz. 

3500 

3000 

2500 

1500 

500 

Dijagram 3. 
Као sto se iz dijagrama moze zakljuciti, francuski glas [у] је, prema vrednostima 

Fl i F2, veoma sШ:an srpskom glasu [ i ]. Razlika se javlja jedino kod FЗ, koji ima 
izrazito nizu vrednost kod francuskog vokala. Ovo snizenje FЗ uslovljeno је 

labljalizacijom, koja је izostala kod artikulacije srpskog glasa [ i ]. 

3500-------------------------

3000+----------+----------~ 

2500+----------+---~--...:;;.........,-;.,....---

2000+---------,..F----_.,.....:;..._ __ ~ 

1500r-----~~--;---:-i"'"i=============L~ 

1000 +---__.i.,;,,,,.. ____ ...... ..;..._ _ _,, ___.,.__ srpsko i 

- + - srpsko u 
500.,. ..... -----------+----1 

- - • - francusko у 
o+---------....J,...---===========:::r~ 

F1 F2 FЭ 

S druge strane, francuski glas [ у ] ima priЫizno iste vrednosti za F 1 i FЗ kao i 
srpski glas [ u ], sto znaci da su ova dva vokala slicna ро stepenu aperture i elementu 
laЬijalnosti. lzrazita razlika izmedu ova dva glasa postoji kod vrednosti F2, pri cemu 
ovaj formant kod srpskog glasa pada ispod 1 ООО Hz, sto pokazuje da se artikulacioni 
"trbuh" ovog glasa nalazi u zadnjem delu glasovne cevi. Nasuprot tome, vrednost F2 
koja se penje na preko 2000 Hz ukazuje па stvaranje artikulacionog "trbuha" u prednjem 
delu glasovne cevi. 
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Resumc 

Се texte porte .тг le rappo,., еп11·е le.r voyelle.\· les plus feгmees liu ji·aщ·ais er tiu 
.\·er/Je. 11 est /ю.\'е ,\ш· 1те exptblence /aite.r avec les etudiaшs tlu ji·aщ:ai.\' tlmrt /а lш1,~1щ 
matemelle e:ll /е se1·/Je. Le.\' 1·e.шltat.r obten11s ттш·епt qu 'il "'у а /Ја.\' tlt• gramle.\· 
difficulte.\· сlш1.\· le <.·ас/ге cle /а di.raiminarioп des .тш /ij, /и] et /y/ .fi·ш1{'l1i.\· рtл /е.\' 

intalocuteш·s .\·e1·/](!:i·, mais les problemes se pO.\'(~lll (Је,\· (/1.t 'on pas.\·e ci /а 1·e,>mductio11. 
Мете /es snn.'i parfaitemem Ыеп 1·есо1111ю· par Је.\· interlocute1.11'.\' 11е sol// ра.\' p1·rmm1cifs 
д la numiere ,\'atisfaisaлte. 

Иs diag"шmne prtf.\·e11te.'i 11ю1111·епt lt~.\· t.li}jё1·e11ce.r acou.\'fi(/Ue.\· 1·eelle.'i циi existe11t 
entre les 1·eali.ratiom· .\·ег/Је.\· et jiшr~:ai~·e.r de~· ,\'OllS exi.'i/Cmt сlш1~· le.\· ,/еих lшrgues, ainsi 
цие les relation:i· emre le /у/ fraщ:ai,\' et le.,· ,\·ощ· { i ј er / и 1 .reг/Je.'i. 
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Slavica Perovic, Podgorica 

ANSWERS ТО INDIRECT QUESTIONS 

Introduction 

It seems that the stage is not set for contrastive analysis апу more. Still, classгoom 
pп1ctitioneI"s and teache1-s find contI"astive stпitegies indispensaЫe in teaching, but this 
should Ье distinguished from personal predilection or p1·eference foI" this type of study. 
Contгastive analysis itself has undeгgone а change caused Ъу the shift in studies fюm 
fo1m and stгucture towards function and use. We think that а contгastive discussion of 
the semantic pгope1iies of indirect questions (IQ) can Ье helpful both in imp1·oving the 
leamer's productive and receptive perfonnance and in developing а dеерег 
understanding of the foieign language where IQ structure is pe1iinent fш 
communication. 

This paper examines the relation between indirect questions and theiI" answers in а 
corpus of written texts in English and Serbocюat. The investigation will focus on two 
major issues: 

а) whether it is possiЫe to define IQs in tenns of infonnation - giving, asking, 
acquiring; 

Ь) whether the relation IQ-answer exists and to what extent. 

The paper is а part of а broader conti·astive project of English and SerbocJ"oat 1 
fi"om the field of IQ conceming а cшpus of fош novels in English and their tпinslations. 
Two of them are Ьу Scott Fitzgerald: 

1. Tender Is the Night (1983) Moscow, Raduga PuЫishers. 
2. The Great Gatsby (1971) Penguin, Hamnodswo1ih. 

and two Ьу G1-aham Greene: 

3. The Heart of the Matter (1969) Penguin, Hamondsw01ih. 
4. The Honorary Consul (1986) Penguin, Harmondsworth. 

The prima1y aim of the project was in contl-asting the structшes and functions of 
this specific stгucture in two languages (see Perovi6, 1989 and 1996). As one aspect of 
the J"eseai·ch that held ош attention was the investigation of possiЫe answers to IQs, we 
ventuгed into this analysis, bearing in mind all the limitations of а w1·itten co1-pus and 
relative fI"equency of such occuпences. 
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We hypothesize that the elicitative force ofIQs js weak. Yet it is а vегу complex 
phenomenon and can not е ascгiЬed to one element only, the vе1Ъ, fог example, as the 
most ргоЬаЫе candidate. Rathe1·, we aie conce111ed with the inteП\cting effects of: 
inteпogative qпality of the vегЬ, its semantic prope1·ties and the discш·sive and pгagmatic 
forces that an IQ c<:1n demonstгate in а text. It is ош· aim to exemplify а mechunism of 
answeiing to IQ iп ап attempt to fiпd опt the deg1·ee of questioпness in Stenstгom's 
(1984) ог questioпhood in Pope's teгms (1975) of these stI"Uctuгes in two languages поt 
within the same methodologies, though. Mode111 appгoaches to the study of IQ stI"Uctшe 
vшу between fllnctional semantic апd iпte1-active pшgmatic ( cf. Bake1·, 1969 and 1970; 
Роре, 1975; Stenstгom, 1984). Our approach is the fo1mer with necessury spilling f1·om 
the p1-agmatic vessel. 

Not all examples of IQ structшe in the coгpus wеге pai1·ed with tћеiг answe1·s. The 
analysis has been caпied out Ьу singling out instances wЬеге the answeгs existed 
whateveг linguistic forms they took. We distinguish betweeп answeгs that follow the 
qпestions, whether verbal ог non-veгbal, which depends on the liteп1ry i·ep1·esentatioп of 
speech and some instances of answe1-s not appeaгing adjacent to thei1· IQ as а segment of 
а two-pш1y exchange (cf. Sinclaiг and Coulthш·d, 1975; Coulthaгd and Mongomeгy, 
1981; StenstI"Om, 1984), but appeш·ing elsewheгe in the text. Ош task was to examine 
the i·ole of those stгuctш·es in communicatioп (if it is comm1шication), i.e. theiг 
Шосutiошну fo1·ces and whethe1· they demand ап answeг of not. Unde1· answe1· we 
undeгstand both answers and replies (Claгk, 1979). Stenstгom uses гesponse as а teгm 
Ьюаd enough to encompass both (Stenstt·om, 1984 ). In this text answer and response 
will Ье used interchangeaЬly as we will not distinguish among answeгs Ьу simply state 
them. 

It is expected that syntactic and to а ceгtain degгee semantic pioperties of these 
questions will vшу in two laпguages but pгagmatically they ш·е likely to Ье veiy similaг 
if not ideпtical. Like Wikbeгg we can assuшe that fш coпtrastive purposes "the tertium 
comparationis will Ье conditions оп the use of iпteпogative st1·uctuгe ... just as indi1·ect 
speech acts, too, арреаг to Ье unive1-sal" (1985:33). 

MEANING OF IQS 

IQs and their answeгs аге not closely i·elated just as di1·ect questions and tћei1· 

answeгs do not always pгesuppose а sti·oпg bond of an аdјасепсу раiг, i.e. one element 
stгongly conditioned Ьу tЬе othec Asking implies answeгing, but to pose а question does 
поt always mean to obtцin an answe1· in i·etuгn. On tће otheг hand, questions аге often 
identified as sometrung not having а syntactic fotm of а question but often functioning as 
опе due to the well-knowп dissonaпce between fo1m and function. 

The 111cпni11g of IQ was ,\edl1ccd fюm three cгite1·ia - linguistic meaning which is 
syпtactically cill1e1· "resolнtio11 of <.iisjн11ctio11" in Huddleston 's terminology (1971 :39) 01· 
supplying iпfonnatio11 to ап ш1kno\V11 qнantity ~ (.lespersen, 1972:305). Semantically the 
meaniпg is dedнccd fюm thc pюpe11ies of tl1e vc1·b in the p1·ocess of complementation 
and pп1gmatically fюm the way an IQ functions iп text. The Љ·st cгitel'ion is suspected to 
Ье least productive, however not negligiЬle. The syntactic f01m of the claнses, both iш1in 
and suboгdiш1te, is а i·elevant paгamete1· inflпeпciпg the demaпd fo1· an answe1· ( cf. 
Halliday, 1976) and could se1ve as а conductive means (cf Stenstгom, 1884:56). 

The intгicate natш·e of IQs has occupied the attention of li11gL1ists of <fiffeгent 
pe1-suasions. The1·e ai·e th1·ee distiпct gгoups of authors wlюse wo1·ks we IШ\'С coшшlted: 
those authшs wlюse соnсеш was laid mainly within lingнistic n1eпni11g, tl1e nю,Jcl of 
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aпalysis being tпшsfoпnational ge11eгative: (Katz апd Postal, 1964; Resenbaшn, 1967; 
Ваkег, 1970; Bгesnnп, 1970; Clюmsky, 1973; Lagackeг, 1974; Lнelsdoгf ::шd Noпick, 
1979), tlюse lingL1ists wlюse fгшnewшks of stL1dy wеге semaпtic tl1eo1y of pгopositio1111! 
menning: Knгttllnen (1977), AqL1ist (1983), Kiefeг (1983), HamЫing (1973), ML111s<1t 
(1986), апюng otl1eгs :шd tlюse conceгned witl1 speecl1 nct Њеогу: Aнstin ( 1965), Seaгle 
( 1969), Ннdsоп ( 197 5), Kempsoп (1977), Leecl1 (1978). 

WH-COMPLEMENT PREDICA TES 

Iп tl1is рарег IQs ()Ге tгeated as comple111e11ts. Т11е idea of cornplementation is 
based t1pon Ље pгedicate ve1·bs апd tћei1· complemeпts wl1eгe tlle veгbs constitнte а 

гestгicted class of ve1Ъs апd tlle compleшeпts ш·е IQs iпtгodнced Ьу а complemeпtizeг in 
Ље m11i11 claL1se. Т11е сопсерt of cornplement11tio11 could Ье said to Ье а dерагtше point 
fог all апd tlle pгedicate vе1Ъ tЬе сепtе1· of attention. Тће autlюгs disagгee iп шапу 
гespects; tl1ey take diffeгent views of the р1·0Ые111, use diffeгeпt шetlюdologies апd apply 
diffeгent tћeoгies. 

Оuг coгpLIS offe1"S inst()nces of IQ containiпg w/7-complementizeгs coшpгisiпg botl1 
w/1-woгds апd if and Jtv'1etlieг, .is а гealizatioп of ап abstгact Q-moгpЬeme. Witll н 1/1-
questio11s it is гealized as а pгoпominal 01· adve1Ъi11l woгd while in yes-no IQs, deletion 
tпшsfo1matioп is applied :шd it does not арреш· in sшface stгuctшe. 

Contпistiпg is not ап easy јоЬ if уон ћаvе at уош disposal lingllistic lite1-atшe 
'1bout two laпguages of diffeгeпt levels of descгiption and soшetimes wiЉ opposite 
арр1·оасЬеs to tlle ргоЫеm. In tЬе analysis of IQs and tћеiг answeгs, Ње stншЫing Ыосk 
was Ње analysis of шeaпing of p1·edicate vегЬ. Domestic linguistic liteгatшe does поt 
aboнnd in tгeatises, stнdies and ш1icles оп tl1is topic. Tгaditional gгammaгians defiпe 
these dependent iпteггogative clauses as "content of the ve1Ъs saying, feeling апd 
thinking" (М. Stevanovic, 1979:841 ). Howeve1·, some mоге сштеnt ones, fог example, 
Stanojcic, Popovic and Micic (1989:292) define IQs as coшplemeпts to Ље veгbs Љаt аге 
requests Љr inf"ormation ask. и1опс1еr, inquit·e, tћink etc., oft'ering inЉrmation say, 
te/1, let kпои1 etc. 11nd acquisition and possession of inЉrmation leam, /1еш·, /и10и1 etc. 
ТЬе fгamewoгk of stL1dy is also coшplementation, Ьнt contл11-y to Ње qtюted анtћо1·s, 
infoгmation is tЬе key woгd iп this defiпitioп of veгbs tlшt take IQ. We ш·е агgнiпg l1еге 
tћat IQs аге поt ve1y info1mative in eitl1eг langllage having iпstead otl1eг conveгsatioпal 
fLtпctions, which as а coпsequence dimiпisl1es tћеiг elicitative роwег. 

Ваkег (1968), Luelsdoгff and No1тick (1979), Munsat (1986) and QL1iгk (1986) 1111 
cгeated tћеiг basic lists of veгbs taking IQ as complements. F01· Ваkег tlleгe аге "fош 
basic pгedicates whicЬ trike IQ which may Ье closely appгoxi111ated Ъу tће oгdinшy 
seпses of tl1e fош veгbs know, decide, mattcr and tlepeпd. All of tће гепыiпiпg 
pгedicates аге syпonymous with 01· otћe1wise definaЬ!e in te1ms of опе of these fош" 
(Ваkег, 1968:104). 

In Ьis Englis'1 Syn.tax (1989) Ье is тоге specific. Опе small cl11ss constitнtes of 
"inteпogative veгbs" and tlшt class includes ask, wondeг and inqui1·e. Anotћe1· class 
consists of "veгbs ofknowledge" and inclнdes ve1Ъs like kпои1, leam and fm·gct. 
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WONDER AND KNOW 

lt seerns that the whole sto1y cornes down to two veгbs. Fo1· Bake1·'s гedttced list 
they аге wonder and know and the ve1·bs definaЫe Ьу sernantic pl"Ope1·ties of know. 
Luelsdш-ff and Noпick (1979:37) along the lines of Bakeг's ideas (1968) pгoduced а 
classification of veгbs in an attempt to define thern all against the pшpeI"ties of Ље vегЬ 
know. All ve1·bs al"e cornposed (ш decornposaЬle) fгom the set of p1"0pe11ies which 
encompass tће pгoperty of vегЬ to know.2 

The idea of embedded qвestions is гejected Ьесанsе it limits the concept of 
complementation and the ana1ysis of pгedicate ve1·bs. Fог Munsat (1986: 199) theгe аге 
two veгbs wonder and ask displuying Q-mшpheme somewhel"e in the enviгonmeпt. The 
otћeI g1·011p incl11des such ve1-Ьs as know, discova, гeveal but it is not conditioned Ьу Q
moгphemes. The insufficiency of tпшsfo1mational theшy and the pшposition<ll 
inteгope1-ation of IQs lead him towщ·ds an alteшative explanation, the one of 
inteпogative veiЪs. Нis idea is: 
"to abandon the notion of ап embedded question altogethe1· and instead mai·k tће 
'inteпogative' verbs as haviпg а Q featшe which gove111s theiг complements" (IЬid. 199) 

This is congгueпt with ош idea to analyze the Ielation "IQ-answeг" f1·om ош 
cшpus on the basis of the inteпogative ve1·bs ask, wonder and we add inqui1·e that take 
IQs as complements and on the basis of tће existence of answe1·s to these questions. 

ANSWERS ТО IQ 

The analysis that follows illustгates the rnechanism of IQs and thei1· Iesponses 
within а Iirnited scope of the given coгpus and as such it is of а tentative natшe. We will 
concentгate проп examples of sentences containing IQ stгuctuгe with the inteггogative 
veгbs in English and theiг tt-anslations in Seгboac1·0'1t. The level of analysis is pгimaгily 
semantic, dealing with tЬе гesolution of disjunction and supplying info1mation, Ьвt also 
syntactic because tће fo1m of the main clause is felt to have some i-ole in answe1· 
elicitation <lI"e i11ocutionaiy fo1·ces of IQ stшctuгes as well as polite addгess wl1ich, too, 
takes tће fo1m of IQs and is highly likely to have some kind of I"esponse in геtшn. 
Contrastively syntactic and semantic diffe1·ences аге expected to Ье Ьigge1· tћпn tlie 
discourse and pшgmatic ones. 

In the contl'astive analysis of wonder with yes-no IQs we focLised on two basic 
meanings - ask oneself and wonder and two foпns that it took: inteгiшized sреесћ in 
inteпшl monologue and exte1·ioгized speech in dialogue (polilogпe). 

Interiorized speech. Wonda often оссшs in IQs as а ра11 of inte111al monologнe 
to which no answer сап Ье expected i.e. immediate i·esponse in te1ms of exchange tћat 
constitute question-i·esponse sequences on the 1-ank scale (StenstI"Om, 1984:71 ). lnteпн1l 
monologLie is '1 ve1y suitaЬle liteгaiy fo1m to expI"ess dilemrnas, insecшities sometimes 
summai·ized in the fo1m of ::ш IQ complement, as this example illustгates: 

Не wondeгed sometimes whether еvег in those days his fathe1· had not taken 
second place to Gueilain ofElizabeth A1·den. (Н.С., 93) 

la Ponekad se pitao, nije li vec u tim dt!nima njegov otac zauzeo dшgo mjesto 
ршеd GeJ"lena ili Elizabet Al"den. (Р.К., 98) 

At times in longeI" st1·etches of speech ог in soliloquies an utteгance containing ап 
IQ сап come as conclusive, p1·eseгving myste1y that is not гesolved as in 2. 

1 And yet 1 still keep wonde1·ing why you lied to те (Н.С.,89) 
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2а А ipak se stalno pitn111 zasto ste me lagali? (Р.К., 94) 

Tl1e fol1owiпg IQs :не simila1· but syпtactic<tlly t11ese sta1ctшes have а vегу 

inteгesting foгm. Poutsma defiпes sttch а stгнсtше as а "constгuctioп which is, in а 
manneг, inte1111ediate between diгect апd indiгect speecl1" (1929:631). 

Punctш1tion is specific; it combiпes elements of diгect and indiгect sреесћ. Witl1 
yes-no IQs the complementizeг is absent, as in 3, апd wiЊ и1h-IQs i11veгted woгd огdег is 
applied, as iп 4: 

1. Did ту lie.111·eally staгt, he ~vondeгed, ~vhen l 11Jrote tlzat letter? (Н.М., 198) 
За Da li sam stvamo росео da lazem опс/а pitao se, kada stщ1 napisao опо 

pismo? (S.S., 238) 

Fuгtheгmoгe, sнсћ stгнctшes contaiпing IQs seгve to ореп ог conclttde а рап1gп1рћ, 
as in the followiпg ex<:imple, the coпclusive sentence of а dialogнe between tће hего апd 
а pliceman. 

1. Не ~vondered ~vlzether Perez /zad seen liim and identified lzim. (Н.С., 230). 
4а Pitao se da li ga је Perez video i prepoznao. ( Р. К., 243 ). 

Usually no answeг follows. But an inteгactive арршосћ is conveivaЫe, thoнgЬ. А 
possiЫe inteгpгetation is that the ге<1dе.- takes ove1· tlie task of disceгning the w1·iteг's 
intention wЬiсЬ coнld Ье inteгp1·eted as aпsweгing but on а lагgег sc<1le of inteгactioп, 
witћ tће анtlюг 011 опе side, iШd the audieпce i.e. ге<1dег оп tlie оtће1'. Woncla 
complemetned Ьу IQ stгuctшe tlшs seгves as а poweгfнl пштatological tool in tlie 
liteп11y c1·eation of specific moods ог states of miпd devising гesponsiveпess towпгds 
liteгnгy texts. Some geшes cћeгish this device to kindle cшiosity ilпd maiпtain sllspeлse. 
Sometimes tћеге is tendeпcy to supply one's own answeг towaгds wlыt basicпlly 

constitutes а qнestions i1тespective of Ње Љсt wћetheг it is veгbnl ized ог not. 

1. Не 1-vondered hиv all tlze dreary scene 1-vould lzave арреш·еd ij'lze lzad /Jeen 
Victoгious, but in human Love there is never such а thing as victory: only а 

fe1-v minor tactical successes before t/1e final defeat ој deat/1 or indif.ference. 
(Н.М., 210). 

Sa Pitпo se kako bi citпv tпј sumoшi ргizш izgledao da је on bio pobednik, <ili t1 
ljudskoj ljubavi nikada nema pobede, postoji samo nekoliko mппjih taktic вspeh<i 
рге k1-aj11jeg po1-aza и smгti ili гavnodusnosti. (S.S., 255). 

As n р<нt of inteгnal monologtte these questions do not demnnd an ппswег i11 
inteгioгized speech, Ьвt <~п action. The action tl1at follows immediately nfteг sucl1 а 
questioп is some kind of а kiпetic 1·espo11se, а move ог ::i сћесk on sometћing tlшt 
aгoused dottbt ог pгovoked insecшity гesвlting iп the fo1m of пn IQ. Resolвtioп of 
disjнnction is usually non-ve1·bпl i.e. an action: 

1. Wonde1·iog if l1e wеге sick, 1 went оvег to fiпd out пп unfш11iliaг bt1tleг witll а 
villainous face sqнinted at me suspiciously fюm the dоог. (G.G., 119). 

бn Pitajнci se dп nije bolestпn, odoh da ргеkо dп vidim sta se to dogпdп. Nп 
vшtima me је, ispod оkп, sвmпjicavo posmatгalo lupsko lice nekog Nepoznatog 
slнge.(V.G, 100). 

Some пnsweгs of the non-veгbпl type wеге а gestuгe ог а smile. This is nn example 
with p1·edicative vегЬ ask: 
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5 Asa Bird brought him around at the last minute and asked if ~ve had room j'or 
Ыт .. Jordan smiled. (V.G., 134) 

7а Ejsa Вегd ga је doveo ll poslednjem ti·enutku i zamolio da ga smjestimo. 
Dzшdan se osmjehnuo. (V.G., 133) 

In example 8 altlюugh the peгfo1mative vегЬ ask is employed, the answel" is not 
oЬtained as а second рагt of the two-pai1y excliange wl1icl1 would imply anothe1· pe1·son. 
Instead, the same peгson supplies the a11swe1· пftc1· some tiine elпpse. Who is Ље peгson 
answeгing? Obviously heгself. Tlle answel" is of по 1·eleva11cc to апуоnе else. 

8 She asked те ifl was going to tће Red Cшss and make bandages. 1 was. (G.G., 
81) 

8а Upita me da li idem н C1·veni kгst da pгavim zavoje. Ша sam. (V.G., 68) 

In actual conve1-sation tћis answeг would not арреш· and that coнld fall witЬiп tlie 
I"epeгtoiгe of evasive stп1tegies. But answe1·s to IQs сап follow in lite1·aiy text withollt 
being а рагt of actual conveгsation. In 1·epI"esentation of actual speech such an answeг 
would not Ье possiЫe, at least not in this f01111. 

Exteriorized speech. While in inteI"ioгized speech these questions expгess 
dilemmas oI" hesitation ш slight unceгtainty to which а possible l"esponse is desiгaЬle, an 
exte1·ioI"ized speech, in actш1l communication as 1·ep1·esented in the novels, IQs wiЊ 
wonder are scal"ce and answeгs to all questions ш·е supplied. 

1. А You know [ like the place. 
В -Ј believe you do. I wonda why. (you like the place) 
А - lt 's p1·etty in the evening, Scobble said vaguely. (Н.М., 17) 

9а А Vi znate da volim ovo mesto. Pitam se zasto. 
В- Verujem da ga volite. Pitam sesamo zasto (volite ovo mjesto). 
А - Lepo је uvece, odgovori Skobl neodrecfeno. (S.S., 19). 

This example is а two-pюiy exchangc wће1·с tl1e first li11e scrves ns '1 contcxtннl 01· 

р1·ерашtо1у line which cleaI"s the gюund Љ1· tl1e scco11(I linc. It co11tai11s ar1 IQ wlticll is 
ellipsis anaphoгically 1·esto1·ed (cf. Вюw11 1шd Yule, 1986; Levi11so11, 1983). 11 is 
undeгstood as а l"equest for an answel' and iп tl1i~ cxclшngc tће answeг is suppliecl. Оп 
the othel" hand, this exchange could Ье unde1·stoшi пs п two-pai1y siпgle cxclшnge and п 
follow up. Tl1e utteгaпce and could Ье concl11sive witlюнt Ње follow Ltp tlшt constiHltcs, 
if otheгwise analyzed, а 1·esponse. This dual dist1-Љнtion п11сl dонЫе 111cr111ing of и•ши/(·1· 
add to the difficulty of its analysis as inte1тogative. Besides, as seen, answeгs аге поt 
always to follow. The aЬility of IQs to 'fisћ' fог an answeг depends оп tће sitнatioп, 
context and pш·ticipants in tће conveгsation. Sometimes, а Ьюаdе1· coпtext is mоге 
compelling, sometimes the регfшmегs feel entitled to answe1· out of mеге politeпess 
Iegш·dless of the weak inteпogative force of the vегЬ. Absence of an answe1· in actual 
conveгsation is likely to Ье undeгstood as I ask myself шtheI" than а weak fоп11 of 1 
wonder, wћich pгesllpposes the оtће1· participant in the conveгsation. Most exarnples, 
lшve the fiгst person singulaг I ог he if the wгiting is in the thiгd pe1-son singulaг. 7 is а 
pL1zzlement гathe1· than а question; 8 is а 1·egulal" two-pal'ty exclшnge sequence with tће 
illocutionшy fогсе of а 1·eqнest f01· l"eassшing 
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9 1 "rvondered "rvhetlzer som.etlziпg /щd lzappened. l lzad а bad dream alюut ymt 
the ot/1er nigllt. Pemberton 's suicide upset те. 
Hmv silly, dear. Nothi11g like tlzat could еvег happen 'rVit/1 us. ( Н.М., 92) 

1 Оа Sveje Ы/о tako ti/10, odgovori, da sшп se pitao тје li se sta dogodilo. 
Ruzno sшп te sanjao 1ле neku пос. Penzbeгtonovo samoublst1ю теје 
p01·emetilo. 
Ка/nю ludost dragi. Tako stogod пата se nikad пе Ьi moglo dogo(/iti. (S.S., 
94) 

У et it is inteгestiпg l10w distant tће answeг is ћоm tl1e IQ. Two sentences соте iп 
betweeп as an expl<InLltion of the utte1Ћnce expгessing wondeг. They <:1ге LlnciЉ1гy to tlie 
iпdiгectness of the whole utteпшce that contains wondeг and Ње IQ complemeпt 1s 
semaпtically as near а геаl qнestion as it could get. 

11 Jjust wondeг wћу уои 've got so much time to июstе. 
-Ј'т in busiпess ћеrе in Paгis. {TJ.N" 120) 

11 а Samo пе zпшп zasto tгacis toliko l/Гemena. 
-!тат Ыznis, ovdje, и Parizu. 
(ош tшnslation, omitted in tlie book). 

lt was undeгstood Lls а question with possiЫe inte1-pгet<:1tions: 

12 Tell те 'rvl1y уои have so much time to 'rvaste. 

13 W/1y do уои have so much time to "rvaste? 

Тhеге ai·e feweг оссштеnсеs of pгedicate vегЬ ask tћ<:111 woncleг but almost all ш·е 
aпsweI"ed. In the followiпg example tЬе answeг is again опе foгm of evasive techniqt1es 
applied. 

14 1 asked ({ уои believed sometimes in God tће Fatheг? 
You ћаvе asked те that be.f01·e. (НС, 2 ЈО) 

14а Pitao sшп te da ponekad vemjes и Boga Оса? 
То si те vec jednom гапiје pitao. (Р. К., 222) 

In the examples so fаг, IQ stшctшes do not lшve any syntactic featшes of 
qнestions, tћеу lшve по gп1шmatic<:1lized inteпogatives in апу way. Tl1e аге declaгative 
sentences with pгedicate veгbs wonde1· <:111d ask and pe1'fo1m Ll ceгtain functioп iп 

commнnication. lпstances with inqиi!'e wеге поt found. The ехашрlе iп 11 lшs ап 
elliptical foгm ofIQ to which а di1·ect answeг is st1pplied as info1matioп to the qнestio11 
with inteпogative wшd wћу, wћereas the otheг in 10 is st1pplied witll ап :шswег iп tl1e 
situation wheгe гeassшing is needed. While in inteгiшized speech it шeans dilemmas 01· 
ћesitation ог п ceгtain degгee of unce1iainty to wl1ich а possiЫe answeг is desiгaЫe, iп 
exteгioгized speech tћis stгuctшe functions diffeгently. In 9 it is pвzzlement тоге tћап а 
qнestion, bt1t still ап answeг is obtained. Тће sentence 11 was not а гequest fог 
iпfoгmatioп eitlle1·. Then most ргоЬаЫе meaning of tће IQ in 1 О woвld Ье: tell тс; tlшt 
nothing happened, пnd the speakeг gets such an answeг - гeassшing him that notliiпg 
bad will еvег lшppen. The woгd sometћing suggests tlшt theгe is а substantially stгong 
suspicion p1·eseпt. Inteгestiпgly enoвgl1 in ti-anslation the inteпogative-negative foгm of 
the vегЬ jesam is пsed whicћ implies sвggestion and belief оп the рагt of tће ре1'fогmег 
tlшt sometћing bad happened. The seпtence iп 11, оп the соntгшу, is neш·est to tће 
iпte1-p1·etation of гequest fог а stшight answeг but this type is гаге. This wlюle set of 
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cћaп1cteгistics constitutes а Iange of commвnicative possiЬilities, wheгe an inteгloclltoг 
is еitћег compelled to гespond in а way 01· is not oЫiged to l·eact in any way. All 
I"eactions and all answeгs in both langнages гepгesent legitimate ::шd ассерtаЫе 

belшvioш. 

In SегЬосюаt wondeг was tI-anslated as pitati ог as pitati se, its гeflexive 
counte1paгt. Some instances of wondet· with these IQs wеге tгanslated as zanimati 
(nekoga) ог misliti. If we accept Bake1·'s idea that all p1·edicates аге foнnd in the sem:шtic 
field of kпои1, Ље semantic polaгity of know and not know is obvious. Wondeг is defiпed 
as not know and as such could mean: 1 don 't know the answe1· to question х. In Ње 
cotpвs IQ stгuctшes with this vегЬ аге not а 'гequest fш· info1mation' еitћег in inteгnal 
monologues ог in actual conve1-sation. The intention of tће нttепшсе on the whole is not 
felt to Ье а question 01· апу kind of asking and consequently no such answe1·s follow. Тће 
у аге used fш summation, concluding, puzzlement, I"esignation and indiгect askiпg. Тћеn 
answeгs to those questions аге not filling the "infoгmation gaps", they аге implyiпg, 
evading, complying vегу гагеlу infoгming (Stensti·om, 1984:62). While in exteгiшized 
speecl1 IQ has many diffeгent illocutionaгy foгces, answeгs аге offeI"ing abнndance of 
evasive stгategies. 

111 iпtcгnal monolog11es а "comпшnicntivc" sitш1tio11 is possiЫc Ьес1шsс оГ 1'1е 
юlcs tlшt а pe1·s011 plays. "Intc111ction" dyпnmism cxists becnuse of .-ole switcl1i11g not 
Ьесанsе tlle1·e &Не 0Њс1· pa1·ticipa11ts. Tl1e 11шjo1·ity of ош· exnmples we1·e of st1cl1 kiшl. 
Womle1· most f1·cque11tly implicd tlшt Ље pc1·so11 askiпg is Ње sшne pe1·so11 пnswc.-i11g. 
Tllis cxplniпs wl1y Њеsе qt1estioпs n1·c possiЫc witt1 Ње first репюn si11gt1liJ1· ш tl1ird 
ре1·sщ1 siпgulш· if tl1c 1111rrntion is in tће tl1i1·(I рспюn, Ьнt not \Vitl1 tћс secoшl pe1·sor1 
singttlш·. Wontteгiпg, p117.zJeшent, doнbt is iJ ре1·sщшl tћiпg, not collecti\1c. Т11е1·еЉ1·е, 
И'f!., уои, they спnпоt Ье а deictic optio11. Ап 11сссрtаЫе explnnation wot1l(.I Ьс Llщt sL1c'1 
qL1estio1111ai1·c а part of Ље tl1i11king pшccss, ог mnybc 1·t1etoricnl qucstioпs wћerc 110 
otl1e1· pni1icipnпt i11 tlte conve1·sations пccded ё1П(I по ;шs\vei·s пrс cxpcctecl, а t111ivc1-sal 
рl1е110шеnп. 

SYNTACТIC CRITERIA 

As опе of tће c1·iteria we included the f01m of tће шain clause because it сап Ье 
quite а powe1·ftll device dcmanding ап .inswe1". lts elicitative роwег was i1тespective of 
the pгcdicate verb S(!e, knmt', hear, care .ind was equal to tlie type of veгbs, as illвstгated 
in the followiпg exillпples: 

All tilesc declaп1tivc fonn qL1estions de1шшst1·atc а sllggestive diшe11sion tlшt tl1cy 
sliiнe \VitlJ tags wl1c1·c :in аш;wе1· as а 11ntt1п1I l"C<1ctio11 is expcctcd. niei1· bnsic 
clшracteгistic lies i11 Ње coopcrative p1·inciplc. Especi11lly tl1e polite11ess p1·i11ciple аш! 
G1·icc's inaxini of rclevance: pюvide ап :шswe1· if it is relevant. А rcply is convcпtiorшlly 
inipliecl b11t tће way it is givc11 is not infot·mntioпnlly 1·elevп11t, it is coopeшtivcly 1·elcv11nt 
bcc:111se Ље pш·ticipiшts i11 co11vc1·sntio11 do not wnnt abn1pt stops 01· to Ье п1dс щ 
irпpolite. lllocL1tio11s, 11шltitLl(les or tl1cin, sнbstitutc inЉnnпtion, регsнаsiоп 01· 
cl:нi fic:itioп. 

15 Уои see Jzиv silly this is? f 'd rather talk to some тап in your 

.family" {TI.N" 186) 
"Eve1ytћing 's Ьееп left to те, "s/Je pe1·sisted. 

l 5a Vidite i sami kako је to glupo? Radije blh f"azgovш·ao s nekim muSkarcem iz 
vase porodice - "(B..J.N., 55) 
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- "Sve је prepusteno meni, "insistiralaje. 
16 Уои wouldn 't care to соте would уои, and see what J've w1·itte11? 

"]сап 't stay long. " 

lба Mozda i)as пе Ьi mгzelo da svпttite i pogledate sta sam napisao, l10cete? 
"Ne mogu dugo da ostanem." (S.S., 168) 

All of tћese sentences lшve question ma1·ks at tће end, showing tlie :шtћог's 

unde1·standing of them as inte1тogative. Woukl уои as an actual tag in 16 11as independeпt 
elicitative fшсе and empћasizes tћis demand fог an answeг. Taken sepaгately it is nlways 
нndeгstood as а signal to paгticipate in conve1·sation if not аgгее. These ex.imples 
demonstгate shaгed expe1·ience, invitation ог suggestion. All of them at"e accomp.inied Ьу 
an answeг. 

Some instances of answeгs to IQ containing the vet"b know аге foнnd in elliptical 
foгms i.e. textш1l ellipsis (Lj. Popovic, 1967). Т11е discuгsive pl'Ocess, Ьу whicћ it is 
possiЫe to геstоге the missing paгts, is also аnарћогiс. 

17 А What do уои want to know? 
В -About теп. Ј'т curious, not to say prurient. 
А- Уои теап (уои want to /шоw) ho1v long afta 1 теt уои? 
В - 01· befm·e. (Т.Ј.N., 243) 

1 7а А Sto Ы lztio znati? 
В - О muskarcima. Nije da те se tice, ali sam znatizeljan. 
А - MisШ (f,elio Ьi znati) kad је to Ы/о, nakon sto smo se rastali? 
В - Ili prije. (B..J.N., 232) 

Accoгding to the rank scale of two-pю·ty convet"sations this wotl ld Ье а sequence. It 
consists of ;ш eliciting and гe-eliciting exchange whe1·e the question-answe1· sequence is 
contained in tће гe-elicited exchange but 1·estoгed fгom the elicited one. Тће answeг to 
t11is IQ is also sнpplied but again not in the foгm of info1mation. А qнestion аЬонt а 
delicate matteг is delicately put. Hedging is tl1e stгategy employed in this act of asking а 
q11estio11, saviпg face of the опе who is asked at the s::нne time biz поt coпveying demaпd 
fo1· ап answeг. It was possiЫe Ьу means of ellipsis in the fit·st place, giving f01·ce with tће 
declaгative fo1m and witll p1·esumaЬly i·ising iпtonatioп of tће actunl stшctшe wl1ich 
contains ап indiгect qнestion. Ellipsis and Ље declaп\tive fош1 of the main clause nlong 
witћ the p1·edicate vегЬ know pшiicipate eqнally in the ћedging stгategy. Inteгestiпgly 
enough it is tће allegedly accused that is saviпg face fог tlie judge. 

The semantic ргоре1iу of Ње vегЬ know denotes individual knowledge пЬонt tl1e 
wшld. That is wћу it is also desciiЬed as factive. Its factivity restгicts tће possiЬilities of 
IQ complements in Sе1Ъосгоаt. An asseгtive environment, inteпogative foгm of tће 
claнse and tense of vегЬ know all play а decisive гоlе. In some cases а factive type of 
complementation is actнally congгuent with p1·esupposition (М. lvic, 1983:143) as in tћis 
exarnple. 

The impeгative fo1m is used in the main clause, especially if assisted Ъу anotheг 
clause whic\1 coпtains the vегЬ tell, also witћ elicitative fшсе. 
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18 А- Would you mind if 1 callecl уои Ted? 
В - Call те what уои like, but.for God 's sake tell те whet·e 
the Consulate is. 
А - The next cornet'. (НС., 44) 

18а А - Hoces li se ljutiti ako te zovem Ted? 



В - Zovi те kako god hoces ali za ime bozje reci mi gdje је konzulat. 
А- Slede}i ugao. (Р.К., 45) 

This is an example of а two-paiiy exchange and п follow \1)>. lt offel"s an instnпce 
of an inteпogative m<iin claнse with the pгedic<itive vc1·b miml, fшшd in QL1i1·k's co111t1s 
<is гequiгing IQ complement (Appendix 1). The seco11d рш1 of tl1c excl1;111ge if Ње fii·st is 
coвnted is an answe1'. Howeve1· it c<in Љnction <is а qнestioп •шd пп nnswe1· nt tћс sa111e 
time, shю·ing tће same distгiЬL1tion pгopeгties пs iп ??? We pгiniaгily focl1s ош пtteпtio11 
нроn tће В А exchange. The peгfo11native vе1-Ь eшployed is tell in its impeгative fог111 
whicl1 "commands" ап answe1· that is sнbsequently supplied iп tћis thгee-pai·t ехсlншgе, 
assisting, not pe1·t<1ining to the IQ. 

Tl1ese IQs ш-е compleme11ts to 11011-invcгtc<I шпin cl;шse i11 both lп11gш1ges. Тће 
<.JL1estio11 1ш11·k iпdicates thпt Њеу пге qucstioпs апd wo\llcl p1·obably ћаvе гisiпg 
iпtoш1tio11. Ot11· co1pt1s pmvecl tlшt st1ch t1ttel'ilnces аге t1sш11ly followe<I Ьу гeplies whicli 
v.1еп~ 110t i11foщ1пtive. Not nll spenkers che1·ish sucl1 stп1ctш-es cqually iп conveгsatio11. 
"Гlасу bclo11g to i11diviciш1I pretea·ence, n1шш(:r of speech and а paгticulal' style because of 
tlle suggestive 1-atheг than question-like quality. They have ап identical claнsal stгuctшe 
in Seгboac1·oat. Воtћ IQs and theiг answe1·s mean or гatheI" imply tће same: qнestioпs 
tћrougli illocutions, answe1-s usually tlН"ougћ compliance and evasion but qнite гагеlу 
thгough st1pplying inf01mation. 

NOTES 

1. Tl1e p1·oject stш·ted at Ll1e ti111e wl1e11 official rшme of tl1e langш1ge wпs ScгLюc1·oat. 
2. Mш1sat ( 1986: 194) sпys Llшt "111с: i11l\litive difft=гcnce between wlшt is 10 knm1 1 ашl 

wlшt is ro н1omle1· dovetails пеш·lу lће vie\V tlшt н101иlа wl1- is а11 em\Jeddccl 
qш:stio11 coпst1·t1ction, \Vћe1·eas knm1• wl1- is not. Tl1c i11tt1 itive i(.len tlшt to 11 1щи/е1· 
is to lшve а qucstion iп one's min<l wћca·eas fo kпои1 is поt lcft tшexplai11ed аш\ 
i11deccl S()mewl1al inyslcr·ioнs ол Ње vic\V tlшt k11011-' ns well ns 111mule1". takes <111 

cmbedcle<I qt1estio11 as п compleшcпL." 
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APPENDIX 

List of pгedicate veгbs and a.jdectives t"equi1·ing IQ 
Bakeг's (аЬЬ. В) (1968), Quiгk's (аЬЬ. Q) (1986)and OUI"S (аЬЬ. S) (1996) 

appш·ent в depend QS matte1· sв 

asceгtain BQ discuss Q notice BQS 

ask BQS doubt QS note Q 

admit вs decide Q ос сш· в 

announce в dесгее Q obvious в 

anticipate Q evident в obse1"Ve BQ 

ю·gue Q explain BQS pгedict BQ 

a1тange Q enqпiгe Q plain в 

Ьеш· in mind в estaЫish Q peгceive BQ 

beats в explain Q positive в 

Ье at а loss в expгess Q point out Q 
Ье а myste1y to в find out BQS pondeг Q 

Ьеwаге Q figuгe out в prove Q 

calculate BQ foгget BQ piescгiЬe Q 

сlеш· в fathom Q I"emernbeг BQS 

ceгtain в guess BQS гecall BS 

confess в gather в t"ecollect в 

саге QS hеаг BQS гealize BQS 

check Q inquiie BQ геvеа] в 

choose Q indicate BQ 1·ерогt в 

confiim Q imagine Q гecord Q 

conside1· Q judge Q 1·eflect Q 

discoveг BQS know BQS see BQS 

dete1mine вs lеаш BQS sense в 

dawn в make ce1iain в show BQS 

disclose BQ make suгe в sш·е вs 

divulge в mention в state в 

decide Q make puЬlic в specify Q 

say QS make out Q settle on Q 

demonsti-ate Q mind Q teach в 

111 



tell BQS 
think QS 
unde1·stand В 
uncertain S 
wonde1· BQS 

ODGOVORI NA INDIREKTNA PITANJA 

Rezime 

Na pocetku l:/anka autm· mzmatm polozt~i kont1·asti1111e шш/izе и savremenoj 
lil1g,1istiёkщ" 11ши.:i i zak(iuё1{ie rla se i 11 1~;(~;. kцо i и 11ekim dmgim oblastima lingvi
stickilt ist1·azf \1ш~ja pai11ja pl'enela па iz11cm1m1jt.: .fon11e i stmktm·e d\ 1tф1. ili vise jezika, 
т1 pitm~jajiшkcUe i rliskшsa. 

Za predmet samog rada odabrana је semantika indirektnih pitanja (ЈР) и 
engleskom i srpskohrvatskom jeziku. и okvirima sil'eg projekta ko11t1·astivnih izucavanja 
ova dva jezika izvrsena је analiza i klasifikacija ЈР па korpusu koji se sastoji od cetif'i 
romana napisana па engleskom jeziku i njihovih prevoda па srpskohrvatski. Izvrsena је 
semanticka klasiflkacija predikata ЈР и оЬа jejzika i ustanovljena delimicna podudarnost 
и povrsinskim realizacijama. Veca podudarnost semantickih osobenosti ustanovljena је 
и dublnskim strukturama. Zajednicke su im ista ilokuciona snaga i slicnost govornih 
cinova. Najveca podudarnost ostvaruje se па pragmatskom nivou, dok је sintaksicka i 
semanticka podudarnost delimicna 
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Snezana Bilblja, Niksic 

MOGUCNOST POMERANJA NEGACIJE U ENGLESKOM I 
SRPSKOM JEZIKU 

P1·edmet istп1zivanja и ovom radu је veza izmedu presupoz1c1Je i mogucnosti 
pomeшnja negacije u kontekstu zavisno - slozene recenice u engleskom i s1pskom 
jeziku. Na pocetkн odmah tгеЬа da spomenemo da и Iadu pгesнpoziciju shvatamo 
onako kako је definisana и Enciklopedijskom recniku moderne lingvistike 
sastavljaca Davida C1-ystala. 

'ћesupozicija је filozofski teпnin koji se upotreЫjava и semantici da bi se doslo 
do odгedenog stanja stvai·i, ili kad је rec о jeziku od onoga sto govoшik pгetpostavljn 
p1·ilikom izgovaгanja date гecenice za i«1zliku od onoga sto stvarno izjavljuje.' 1 

Ovaj Iad је pisan pomocu clanka РАСТ (1970) ciji su autoгi Сагоl Kip:Н"Sky i 
Paula Kipш-sky. Napominjemo da smo upI"avo rekli da smo nasu temu pгoucavali 
pomocu Clanka РАСТ i da smo duzni da objasnimo kako је dozivljeno nase vezivanje za 
ovaj clanak. Као sto Cliac ima slobodu da bi1-a oЬlike koje zeli da c1·ta, ali ostnje 
ogпшicen sгedstvom za c11anje ( olovka, tus, ugalj ili kreda na ргimег), slican odnos 
p1·ema Clanku i idejama Kipai-skog i Kiparskog smo imali i mi и nasem istшzivanju. Od 
njiћ smo pгillvatili па prvom mestu p1·imeгe i njihovu podelu i osnovnu ai·gumentacijt1 
ргеmа kojoj se pгesupozicUa izjavnih 1·ecenica (that-recenica u engleskom) odslik()vn t1 
njilюvoj dubinskoj stгuktuгi. Ovnkvo njihovo uve1·enje pгoizvelo је cuvenu klasifikacijн 
glagola па faktivne i nefaktivne. ћеmа njima dubinski komplementi koji se vеzнјн za 
faktivne glagole su tzv. slozene imenicke fгaze koje su bljeгш·mjski nad1·edene nad dva 
1·avnopгavna elementa koji se nalaze и kohiponimskom odnosu. P1vi od ta dva 
шvnop1-avш1 elementa је imenica PACT/CINJENICA, а dшgi је izjavna that-klaнza. 

NP 

1 

fact S 

U slucaju nefaktivnih glagola that-klauza је jedina pod1·edena duЫnskom 
komplementu - imenickoj fгazi NP: 

1 O.Crystal, 201. 
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NP 

1 

s 
Ргеmа Kiparskom i Kipю·skom ovakve duЬinske st1·uktшe dovode se t1 vezll sa 

p1·esupozicijom koja је ugп1dena t1 recenicama 1) i 2) 

1) I 1·egгet tlшt John is ill= Zalim sto је Јоlш bolestan. 
(Pгetpostavlja se: John је bolestan) 

2) I don't 1·eg1·et that John is ill= Ne zalim sto је John bolestan 
(Pгetpostavlja se: John је bolestan.)2 

U i·ecenicama 1) i 2) sa faktivnim glagolom regret saznajemo da mога biti 
ostvaгeno, kao pгeduslov, fakticko stanje stvai·i, а to је .IOHN IS ILL= JOHN ЈЕ 
BOLESTAN da Ьi takvo fakticko stanje moglo da bude predmetom zaljenja ili 
nezaljenja. 

Medutim, ovakav pгeduslov nije neophodno obezbediti za nefaktivпe glagole kao 
sto је па p1·imeг glagol believe u гecenicama 3) i 4). 

3) I believe that John is ill= Ve1·ujem da је John bolestan. 
(John је rnozda bolestan, а mozda i nije.) 

4) I don't believe tћat John is ill= Ne vегнјеm da је John bolestan) 
(John је mozda bolestan а mozda i nije.) 

Ni iz гecenice 3), kao ni iz recenice 4), ne saznajemo da li је ili nije .Тоhп zaista 
bolestan niti је potгebno da fakticko stanje о njegovoj bolesti bude ostvaгeno da Ьi 
postalo pгedmetom necijeg veI"Ovanji1 ili neverovanja. 

Опо sto su Kip<шky i Kipaгsky гekli ovim pгimerima jeste da negi1·anje faktivnog 
gli1gola ne pogada pгesupoziciju, tj. stanje stvaгi, tako da su ш1 nivoн p1·esнpozicije 
гecenice 1) i 2) sinonimicne. u slнcaju гecenica 3) i 4) гаdпја ili bolje гесепо stanje 
verovati ne podп1zumeva da nesto treba da se materijalizuje ра da se tek onda za to 
vezuje ili ne vezuje necije veгovanje. Recenica pod 2) gше navodi Kipaгskog i 
Kipaгskog da iskljuce mogucnost da ova гezenica bude inteгpгetiгana k::ю deгivat 
гecenice: 

5) I 1·egгet that John isn 't ill= Zalim sto .Тohn nije Ьilestan. 
(Pгetpostavlja se: John nije bolestan.)3 

Dakle, ako t1poredimo гezenictt 2) sa гecenicom 5), mozemo uociti da Stl im 
pгesнpozicije гazlicite - pгesupozicija 1·ecenice 2) glasi JOHN ЈЕ BOLESTAN, п 
pгesupozicija гecenice 5) JOHN NIJE BOLESTAN. 

Objasnjenje autoгa и ovom slucaju glasi da se zbog konfiguгacije izjavne 1·ecenice i 
faktivnog glagola u dнЬinskoj st1·uktш-i пе moze pгeskakati koЬiponirnfact kada se v1·si 
ti·ansf01·macija podizanja negacije iz zavisne klauze t1 glavnu klauzu. Kako kod 
nefaktivnih glagola duЬinska sintaksicka konfiguracija nema slicnu Ыоkаdн, to se 
negacija iz zavisne klauze u pгimeгu 6) 

2 Kipaгsky i Kipщ·sky, 356. 
Ј Kiparsky i Kipai·sky, 358. 
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6) I believe that Јоlш isn 't ill= Veшjem da John nije bolestan 

moze pгeneti na .negaciju sarnog пefaktivnog glagola believe, kao sto је bio slucaj sa 
pгimeгom 4) (= I don 't believe that John is ill= Ne veгujem da је Јоlш bolestan). 

Otuda гecenice 4) i 6) stoje и sinoпimicnom odnosu za i-azlikн od гecenica 2) i 5) 
cije su pгesнpozicije I"azlicite. 

Ni najmanje ne pokusavajuci da ospшimo sintaksicka tumacenja autoгa, zeleli smo 
da о istom рюЫеmн i-azmisljamo malo vise iz semantickog ugla. Upгavo odnos ргеmа 
porneгanju пegacije navodi na 1·azmisljanje da faktivne odnose dozivljavamo kao odпose 
koji sн paп1le\11i ~п p1·пvim tпinzitivпim шlnosimп јег poclrnzшпcvпjLI dva entiteta koja se 
vczt1jt1 za faktivr1i glagol. S drugc st1·a11e, neЉktivпc осЈпоsе dozivljпvшno lпю 
1·eПeksivn~ bнdllci ,1п se ncfaktivni glagol vezнje za јес.lш1 c11titet koji dozivljavamo kno 
a111rilgпi11 сlvпјн sc111aпtickiћ нloga - t1logt= age11sa i tiloge рпсiјепsп. 

D1·ugacije гесепо, ako nema faktickog stanja izvan govoгnika, koje obavezttje 
govoшika, onda ni negacija tog stanja nema и stvaгnosti sta da negiл1. 

Stoga se negacija moze jedino pomeгati i vezivati uz nefaktivni glagol, odnosпo 
kako god da se pok1·ene, опа se uvek vп1са onom istom entitetн koji је sнbjekat 
nefaktivnog glagola u nefaktivnim stшktuгama. Zbog toga se и slucaju nefaktivnih 
stгuktшa slozene r·cccпice u kojimn se negirп tlmt - to klauzal cla - klauza mogu smatгati 
sinonimicni111 !Ш slt1cajevin1п 1·ccc11ici1 tl kojirпп se 11egiп1 gli1vni nefaktivni gli)gol. 

Zeleci da sto Ьоlје ispitшno ponus;шje fпktivпiћ~ odnosпo пcfaktivnih glagola, 
odlucili smo sc da p1·i1neni1110 {lvп dod:itna testп4 • 

Pгvi test ima za cilj da ustanovi koliko p1·isustvo modalnog glagola ispгed 

fnktivnog glagola utice na p1·esupozicijt1 i и isto vгeme nameш је da se ispita u kolikom 
stepenн negiгanje modala ima uticaja па pгesupoziciju u faktivnim stгuktшama. 
Nашvпо, ovakvo testiгanje izvгseno је i па neЉktivnim stгuktuгama. 

7) + 1 should гeg1·et that John is ill= + ЋеЬа da zalim sto је John bolestan. 
(Pгetpostavlja se: John је bolestan.) 

8) 1 slюLildn't геgгеt that John is ill= Ne Ьi tгebalo da zalim sto је Јоlш bolestan 
(Pгetpostavlja se: John је bolestan.) 

U 1·ecenicarna 9) i 1 О) modalni glagol nalazi se u zavisnoj klauzi. Nameгa. narn је 
Ьila da se ispita koliko negiг;)nje modala ima uticaja па piesupozicijн u fпktivnirn 

stгuktuгama. 

9) + I 1·egгet that John should Ье ill= Zalim sto John ti·eba biti bolestan. 
(ћetpostavlja se: John је bolestan.) 
++ I геgгеt tlшt John shouldn't Ье ill= Zalim sto John ne tieba Ьiti bolestan. 
(Pi-etpostavlja se: John nije bolestan.) 

Ро istom pI"incipu kшisteci i dalje p1·imeгe Kipai·skog i Kipaгskog, stavljali smo 
modal shouldltrebati ispгed nefaktivnog glagola believe/verovati, odnosno ispгed 
glagola u zavisnoj klauzi. 

1 slшuld believe that John is ill= ЋеЬаlо Ьi da veшjem da је John bolest<in. 
(John је moZda bolestan а mozda i nije.) 

4 Svi p1·ime1i u kojima su p1·i111enjiva11i ovi testovi predstavljnju kombiш:iciju 01·igi11al11ili р1·iшега iz cl::111ka 
FACT i 11asil1 vlastitili шodifikacija. Primeгi koji izn sebe imaju upitnik zпaci da је od stm11e izvoгпil1 
govoп1ika koje sшо koпsultovali ovaknv pгimer Ьiо осепјеn kno g1·щ1iспо p1·ilivatljiv, dok је p1·i111er isp1·ccl 
kojeg stoji aste1·isk ozш1cen kao apsolutno 11ep1·i\Jvatljiv. 
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1 shouldn 't believe tћat .Тоlш is ill = Ne bi tгebalo da veгujem da је Јоhп bolestaп. 
(John је mozda bolestan а mozda i nije.) 

13) ++ 1 believe tl1at .Тоlш slюuld Ье ill= Ve1·ujem da .Тohn ti·eba Ьiti bolestan. 
(John је mozda bolestan а mozda i nije.) 

1 believe tlшt John slюuldn't Ье ill= Veп1jem da .Тohn ne tгеЬа da Ьнdе bolesttin. 
(John је mozda bolestan а mozda i nije.) 

Testiгanje mozemo da izvгsimo sa bezlicnim konstшkcijaa sa f<tktivnim 
nefaktivnim znacenjima i tada dobijamo sledecн situaciju. 5 

Faktivna bezlicna konstгukcija: it is odd= cudno је: 

It mнst Ье odd tћat it is 1-aining= Мога Ьiti cнdno sto pada kisa. 
(Pгetpostavlja se: kisa pada.) 

It mнstn 't Ье odd that it is raining= Ne sme Ьiti ct1dno sto pada kisa. 
(Pгetpostavlja se: kisa pada.) 

17) + +I is odd that it must Ье гaining= Cudno је da тога Ьiti da pada kisa. 
(Kisa pada а mozda i ne pada.) 

18) * It is odd that it mustn't Ье Iaining.6 

Nefaktivna bezlicna konsti·ukcija: it is likely=verovatno је: 

19) ?? It must Ье likely that it is raining=Mшa biti veгovatno da pada kisa. 7 

20) ?? It mustn't Ье likely tЬat it is гaining= Ne sme Ьiti veгovatno da pada kisa. 
21) ?? It is likely that it mнst Ье гaining= Veгovatno је da тога biti da pada kisa. 

(Kisa mozda pada а mozda i ne pada.) 
22) * It is likely that it mustn 't Ье raining8 

Sta smo mogli da pгimetimo nakon ovih testi1-anja? Iz ргimеп1 7) i 8) moze se 
pгimetiti da pгisнstvo modala i пegiгanje istog пе od1-azava se па pгest1poziciju t1 гecenici 
sa faktivnim glagolom. U гecenicama 11) i 12) sa faktivnim glagolom pгisнtni modпl 
kao ni njegovo negiпшje ne p1·oizvodi dгukcije znacenje u ovim гecenicama i опе sн 
sinonimicne sa 1·ecenicama 3) i 4). 

Na kraju smo istгazivali slucajeve tzv. duple negacije da Ьismo pгoveгili da li је 
matematicko pгavilo da dva minusa daju jedan plus pл1volinijski zastL1pljeno u nasim 
pгimeгima sa faktivnim i nefaktivnim glagolima koje smo pгeuzeli iz klasifikacije 
Kipnгskog i Kipaгskog: 

23) 1 don 't геgгеt tћat it isn 't гaining= Ne zLtlim sto kisa пе pada. 
(P1·etpostavlja se: kisa ne pada.) 

24) 1 don't believe that it isп't гaining. = Ne veгt1jem da kisa ne pada. 
(Кisa mozda pada а mozda i ne pada.) 

5 Kiparsky i Kipaгsky, 345. 
6 Ovakav pгime1· 11а eпgleskoш пiје moguc јег se sa 111ust11 't (zпaci: 11е smeti =blti zalmu!ie110) пе люzе 

komЬi11ovati tzv. pгog1·esiv11i infiпitiv glavпog glagola ра zato 11ismo ai p1·evodili takav р1;111е1· на s1·pski. 
7 lspred ovih p1·i111e1a stavili s1110 upitлik (?) jer njilюva upotreba nije g1-a11icлa 11iti gramnticki 

11ep1·illvatljivn vec se ovde radi о se111aлticki nepгiћvatljivim prime1·iшa gde se sudnпijL1 dve пюdalпosti јеdпа 
koja proistice iz sшnog modnlnog glagoln i d1·ugn koja istice iz nefnktivпog izпiza to /}(~ /ikr:(y koji zш1ci /Jiti 
vemvat110 а koji sam ро sebi sadrzi neku modalпost. Tako se u prime1·u 19) dupli1-a ver·mщtnojl!. а u p1i111e111 
20) modal110 пegativno zakljuciva11je sa pogadanjem о шoguc1юsti postojaпjn 11ecega. 

8 Vbli fusnotu 6 па istoj straпi. 
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25) I don't геgгеt that it isn't comfoгtaЫe. 9= Ne zalim sto nije нdobno. 
(Pretpostavlja se: to nije udobno.) 

26) I don 't believe that it isn 't comfoгtaЬle= Ne veгLtjem da nije t1dobno. 
(То је mozda udobno а mozda i nije.) 

U vezi sa temom dLtple negacije zпnimljivo је videti sto Ьi se desilo kada Ьi se 
рогеd dнple negacije glavnog i zavisnog glagola нbacila i tгеса cestica sa negativnim 
znacenjem, odnosno u ovom slucajLt p1·idev uncomfortaЬ/e koji је semanticki identicriп 
sa moгfoloski 1-azlicitim dLtЬletom not comfo1·taЫe. 

27) 1don't1·eg1·et tћat it isn't uncomfo1iaЬle. =Ne zalim sto to nije neudobno. 
(ћetpostavlja se: to је udobno.) 

28) 1 don 't i·egiet that it is uncomfo1iaЬle= Ne zalim sto је to neudobno. 
(Pгetpostavlja se: to је neudobno.) 

29) 1 don't believe that it isп't нncomfoгtaЫe= Ne veгujem da nije neudobпo. 
(to је mozda udobno а mozda i nije) 

30) I don't believe that it is uncomfo1iaЬle= Ne veшjem da је neudobno. 
(То је mozda neudobno а mozda i nije.) 

Kakva se slika doЬija iz ргimега sa duplom negacijom? 
Iz pгimera 23) sa faktivnim glagolom mozemo uociti da dvostlЋka negacija ne 

utice na negativnu pгesupoziciju KISA NE PADA iz гazloga koji smo пшiје navodili, 
odnosno iz п1zloga zbog kојЉ Sll Kipai-sky i Kipaгsky Ьili inspil"isani da napisн claпak 
FACT i da glagol podele na faktivne i nefaktivne. lsto tako u pгimeiima duple negacije 
sa nefaktivnim kao i sa faktivnim glagolom pгakticno postizemo potiгanje negacije, 
odnosno OSt\!aГUjemo odгedenu litotizacijtl kојн inace definisemo tako sto negi1Ћjucj 
negativno potvrdujerno supшtno. U piimeгu 25) situacija је ista kao и pгimeru 23). 
Pгesupozicija da nesto nije па stvaгi nije ornetana negi1-anjem fпktivnog glпgolп 1·eg1·et. 

Medutim, t1 primeш 27) nalazimo ti·i negativne cestice i one se tako i·esavпju sto se 
litota unosi u odnos sa negativnim znacenjem glagola regret. 

Posto negativni f<iktivni glagol ne menja svojll prosupoziciju, to i litota ostaje da 
znaci potv1·dno dobljeno negiгanjem sup1·otnog. Vгlo је inte1·esantno da se н slнcaju 
tгostшke negacije u гecenici sa nefaktivnim glagolom ргvо litotizacijom pгoizvodi 
pozitivno znacenje (kao i u pгetlюdnom slucaju sa faktivnim glagolom). Ali kada se гadi 
о nefaktivnom glagolu koji rnoze da ргеЬасuје negaciju sa sebe na glagol zavisne klaнze 
doЬijamo situaciju kakvu smo imali u гanije navodenim p1·ime1·ima 4) i 6). 

1 analogno ovim recenicarna znacenje deгivi1-ano nakon ponistavanja dt1ple 
negacije u p1·imeП1 29) glasilo Ьi: I don 't believe that it is comfo1·taЬle= Ne veгujern d<i 
је udobno, odnosno ako se negacija pгenese na zavisnu klaнzu 1 believe that it is 
uncomfortaЬ/e= 1 believe that it is not comf01·taЬ/e= Ve1·ujem da је neudobno= Veшjern 
da nije udobno. 

1 koш1cno, na osnovt1 ovde iznesenog pogleda na negaciju kno fenomeп 
postavljamo pitanje: kakvi utisci se mogu doЬiti о odnosu sгpskog i engleskog jezikri 
kada se шdi о lingvistickom, tj. sintsaksickom uoЫicavavanju i srnestanjн negacije kao 
univeгzalпe jezicke i filozofske kategoгije? Cini ш1m se da upшvo zbog нniveгzalnosti 
pojave оЬп jezika па isti nacin гeagujll na ovaj koncept. 

9 U prime1· Kipnгskog i Kip:нskog uveli smo ро sopstveпoш izbo1·u pridev co111fm·table је1· је пjegov 
aвtonim mo1·foloski t1-anspaгe11t110 negativno z11ace11ja. Pi'eko лegativлog p1·efiksn 1111 - (шu;om.foi1·table)_ 
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Summary 

Ву investigating the possiЬility ој moving th negation jrom the main clause i,.vith 
non-jactive to the dependant that-clause i,.vithout affecting the meaning ој the sentence 
in both English and Serblan, the author concludes that the negation-movement does not 
change the meaning because non-jactive verb estaЬlishes i,.vith its complement clause -
content а reflexive relation (involving only опе entity ).unlike the sentenccs l-Vith jactive 
verbs which estahlish а transitive relation with their arguments. 
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Predrag Novakov, Filozofski fakultet, Novi Sad 

MOGUCI VIDSKI PARAMETRI U ENGLESKOM I SRPSKOM 
JEZIKU 

1. UVOD 

Као sto је poznato, kontrastivna analiza podrazumeva sistematsko uporedivanje 
jezika na osnovu nekog zajednickog obelezja (Dordevic 1987:3). Dakle, da Ьi se 
uporedivanje uopste moglo obaviti, mora se poCi od pretpostavke da и jezicima koji se 
uporeduju postoji neko zajednicko obelezje ili da је barem moguce odrediti prevodne 
ekvivalente odredenog obelezja и timjezicima. Jedno takvo zajednicko obelezje mogao Ьi 
Ьiti i glagolski vid. 

О glagolskom vidu kao kategoriji pisano је mnogo - kako о vidu и slovenskim 
jezicima, tako i u drugim jezicima, ра i u engleskom. Bilo је dosta razlicitih postavki i tеоЩ а 
od kojih su neke i negirale postojanje kategorije glagolskog vida и engleskom jeziku. 
Medutim, podsetimo se daje Aleksandar Belic, u svojoj knjizi О jezickoj prirodi ijezickom 
razvitku (Belic 1958 1: 231), svojevremeno napisao: "".slovenski glagolski vid ne 
predstavlja nista cega ne Ьi moglo Ьiti i u drugimjezicimajer se i и drugimjezicima, makar 
i opisno, moze iskazati опо sto se iskazuje oЫicima slovenskog glagolskog vida". U novije 
vreme se и okviru tipoloskih studija i polazi od stava da kategorija glagolskog vida postoji 
и velikom broju proucenih jezika i da se jezici mogu porediti i u odnosu па tu kategoriju. 
Zbog toga se, dakle, и okviru uporedivanja engleskog i srpskog jezika, moze pretpostaviti 
da glagolski vid Љnkcionise kao tertium comparationis, kao obelezje prema kojem se 
poredenje vrsi. Zatim se, nakon sto је utvrdena osnova za poredenje, mogu prouciti slicnosti 
i razlike koje postoje u vidskim sistemima engleskog i srpskog jezika, odnosno odrediti 
parametarske varijacije, sto се i biti tema ovog izlaganja. Naime, u ovom izlaganju се se 
sumirati dosadasnja dostignuca u ovoj oЫasti i ucinice se pokusaj da se опа primene па 
koпtrastivno proucavanje glagolskog vida и engleskom i srpskom jeziku. 

U vezi sa jezickim шodelom u ovom izlaganju treba reCi i sledece: posto је cilj ovog 
rada razmatranje parametarskih varijacija, kao teoriJski okvir uzece se dostignuca iz 
tipoloskih proucavanja glagolskog vida i postavke N. Comskog о uпiverzalnoj gramatici i 
parametarskim varijacijama iz njegove teorije uprav~anja i vezivanja (Chomsky 1981). Као 
sto је poznato, N. Comski pretpostavlja postojanje urodene univerzalne gramatike koja 
obuhvata opsta pravila о jezickim strukturama i parametre karakteristicne za pojedine 
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jezike. Coшski sшatra da sc lokoш usvajanja jezika, uz opsta pгnvila, aktiviгaju i paraшetгi 
koji odgovai·aju oclredcnoш jez.ikl1. Utisak је da se uz рошос ko11L1«1stivпe aпalize пюgu 
odгecliti slicпosti, opsla p1-avila, kao i гazlike, рагашеlгi. 

Рге гаzшаtгаnја paraшelaгskih varijacija tгеЬа nesto гесi i о deБпiciji katcgoгijc 
glagolskog vida. Naiшe, kao slo јс pozпato, postoji vise pristupa proucavaпju glagolskog 
vida. Tako В. Кошгi (Coшric 1976) glagolski vid odгeduje kao шшtгаsпјс vгешепskо 
ustгojstvo situacije, оdпоsпо kao opoziciju ccliпa - stгuktura (Coшric 1976: 3). О. Dal (Da'1l 
1987) dolazi do slicnЉ zakljucaka tгagajuci za pгototipskoш det'iпicijom pe1-t'ektivпosti i 
iшpeгt"ektivnosti. Naiшe, оп је па osnovu svog upitnika sastavio koгpus sa ~хiшсгiша iz 64 
indoevгopska i neindoevгopska jezika, medu kojima su i eпgleski, bugaгski, ceski, poljski 
i ruski. SumiшjuCi Iczultate istrazivanja, Dal koпstatuje da tipicпa peг{ektivnost oznacava 
пedeljivu celiпu sa јаsпо ozпaceniш гezullatoш (Dabl 1987: 78). UporedujuCi cngleski i 
srpskohI"vatski, М. Ridшюvic (Ridaпovic 1976) pise da је osnovпo znaceпje glagolskog 
vida deljivost - nedcljivosl vremenske diшeпzije raclnje (Ridanovic 1976: 90). Роmепiшо 
i studiju К. Sшit (Sшitl1 1991) koja se bavi vidskiш parшnetrima u engleskom, ti-aпcuskoш, 
ruskoш, шandaгinskoш kiпeskoш jcziku i jeziku navalю. I Lt toj studiji se glagolski vbl 
poveezujc sa ројшоviша celine i stгukture: К. Sшit (Sшith 1991: 6) pise da glagolska 
situacija, uopsteпo govoreCi, podгazшneva pocetak, srednji deeo ili Iazvoj (u zavisпosti ос! 
toga da li је situacija staticna ili dinaшicпa), kao i kraj ili dostizanje cilja. Ргi tошс, 

pcrfiktivпi vid obul1vata sve dclovc glugolske situacijc, podшzнmcvil celinu (ргiшег la), а 
imrcrf:ektivпi vid obuhvata sашо dco siLUacijc, posto пс ohul1vata zav1-S11i segшeent (р~-iшег 
Љ). Dilkle, gli.1golski vid Ьi se nюgau shvatiti kao odrct1ivaпjc ohinш glagolske situacije. 
Na priшcr: 

(1) а) They built а neew hollse. 
Izgгadili su novu kucu. 

Ь) Tl1ey wel"e building а new house. 
Gгadili su novu kucu. 

Tako dcf"inisan glagolski vid шоzе sc uzeti kao osnova za upoгedivanje jezika, uz 
pretpostavku Ј;,1 ршаојt= шlrcdcnc paпuпctnrskc vaгij~1cijc, јс1· se je:tJci mogu razlikovati 
kako ро specificnim vii:.lskiш niјашшша, tako ј ро naci1ш izrazavaпja vidskill z1шсе11ја. 

Osiш sшноg glagolskog vida, tt uporedi vaпju tгс~1а нzcti u ol1zir i tir glag:olskc 
situш.:ijc, оdnшшо odrcucne koшpncnt~ lcksickog zп:.iccnja glagola kojc utict1 па glago\l)ki 
vicl. Naiшc, kako risc Кс..нш·ј (Coшric 1976: 41 ), postoji izvcsna irнc1·akcija iZШCl1tl 

znace11ja glugolu i kнtegorjjc glagolskog vi<in. p1·i ссшu su 11cke kшnbl11.-icije шoguce, a 11ckc 
llC. Јсd1ш nd klasil"ikaciju glugola rю znaccnjtl koj:J. sc u ОVОЈП kontckstLI ccsto poшinje tl 
LНcraturi jesl.e klш;it"ikacija Z. Vcш.lle1·a (Vcшllcr 1967 ); t:J. klasiЛkacija sc zшшiva ш1 sler.\cl:a 
в·i sCШi:Шticka tlistinktivna obelc7Ja: stativnost, cilj i trajanje. Рrеша dosadasnjiш 

sа1.11;.шјiша, uz 11011юс ovih opstih oЬclczju (;,1 njihov l1юј se шоzе i prosiI"iti), шogucc је t1 

vcHkoj шeri objas11iti interakciju glagolskog z11acenja i glagolskog vida; ргi tоше, ta 
i11tc1-.1kcija takoc1c шоzе pod1-:1zвшcvati parшпetrc. 

Р1·с1ш1 tшnc, рrе1.l 11ш1ш је sletleci н.~шijski okvi1·: postoje opstc odrcc1cnje gпuпaticke 
katcgorije glagolskog vi1.la, koшponcntc glagolskog z1шсс11ја koje utiet1 na vidska znat:enja. 
а z:нiш i parametarskc vш·ijш.:ije kojiшa se ohja~njavaju rпzlike il'..mcdu jczika. oc\1юsno 
srccit"icnosti u шlлшш rш or~ta шlredenja. P1·ctpшauvi1110, uakle, lla Ы glagolski vid шоgао 
ЫLi katcgшija u jcJnoj u11ivemiliюj gп11ш1ti~i koja Ы nbul1v;:iLula шшоvnе, orsLc kaLegorije: 
odstupaпja otl ti11 orstil1 katcgorija tl poje(liniш je1.ici1ш1 ~"li u tom ~\ш;ајu rrcusLavlji!la 
paгaшct<.u-ske varijacije kao obelezenc slucajevc. 
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Ovakav teorijski okvir omogucava uporedivanje i relativno razlicitih vidskih sistema 
poput engleskog i srpskog. Kontrastivna analiza Ьi, dakle, mogla da pretpostavi postojanje 
tertium comparationis-a i da razlike do kojih se tokom uporedivanja dode tretira kao 
parametarske varijacije. Tako Ьi se dao doprinos izgradnji opste teorije glagolskog vida, а 
omoguCio Ьi se i ujednaceniji opis pojedinacnih vidskih sistema, sto Ьi u krajnjem slucaju 
imalo primenu i u nastavi stranih jezika. 

2. UPOREDIV ANJE ENGLESKOG 1 SRPSKOG JEZIKA 

lmajuCi и vidu ono sto је receno, kontrastiranje vidskih znacenja и engleskom i 
srpskom jeziku treba da obuhvati leksicki nivo, gramaticki nivo, kao i interakciju izmedu 
ta dva nivoa. Da Ьismo u ovom izlaganju ilustrovali takvo kontrastiranje, praticemo moguci 
proces generiranja relevantnih jezickih struktura, od izbora leksema do konstruisanja 
glagolskih fraza i recenica. 

2. 1. LEKSICКI NIVO 

Na leksickom nivou, na osnovu vec pomenuta tri distinktivna obelezja, mogu se 
odrediti cetiri osnovna tipa glagolske situacije. KoristeCi Vendlerove termine (Vendlei-
1967), ta cetiri tipa sitш1cije mozemo zvati aktivnosti (activities), stanja (states), dostignuca 
(accomplishments) i ostvarenja (achievements). Aktivnosti podrazumevaju obelezja 
/-stativnost, + trajanje, - cilj/ (dakle, oznacavaju situaciju koja је dinamicna, koja traje i 
пеша odredeni cilj, na primer PISAТI, PRAТI); stanja: /+stativnost, + trajanje, - cilj/ (опа 
nisu dinamicna, traju i nemaju cilj, na primer ZNAТI, POSEDOVAТI); ostvarenja: /
stativnost, + trajanje, + cilj/ (dinaшicna su, traju i iшaju cilj, na primer PROCIТ А ТI, 
PRETRCAТI); dostignuca: /-stativnost, - trajanje, + cilj/ (dinamicna su, trenutna su i imaju 
cilj, RECI, SKOCIТI). Ako, poput К. Smit (Smith 1991: 12) pretpostavimo da u ljudskom 
umu postoje mentalne predstave о takvim prototipskim, idealizovanim tipovima situacija, 
шozemo pretpostaviti i da prilikom generiranja jezickih struktura ljudi uporeduju te 
prototipe sa situacijama о kojima zele da govore/pisu. То uporedivanje Ьi, na leksickom 
nivou, Ьilo deo procesa tokom kojeg govornik/pisac Ьira glagolske lekseшe i izraze. 

Kada se radi о engleskom i srpskom jeziku, trebalo Ьi razmisliti о parametarskiш 
varijacijama vec na ovom nivou. Naime, glagolske lekseme u srpskom jeziku preciznije se 
odreduju u odnosu na tri poшenuta obelezja nego engleske, posto se pief'iksacijom ро 
pravilu uvodi obelezje /+cilj/. Engleske lekseme su na leksickom nivou manje odredene i 
dozvoljavaju vecu modifikaciju na sintaksickom nivou. Naime, za engleske lekseme se па 
ovom nivou mogu precizirati obelezja stativnost i trajanje, ali ne i obelezje cilj. Na primer, 
za leksemu PAINT (slikati, bojiti) moze se reci da nije stanje, da nije trenutna i da nema 
odredeni cilj; medutim, ako se na nivou klauze doda objekat (PAINT А PICTURE), njiшe 
se uvodi cilj i сео izraz moze da doЬije obelezje /+cilj/. 

2.2. LEKSICKO-GRAMA ТIСКА INTERAKCIJA 

Nakon razlika na leksickom nivou, шozemo se pozabaviti moguCim razlikaшa kada 
se radi о leksicko-gramatickoj interakciji. Naime, u procesu generiranja struktura dolazi do 
povezivanja lekickog i gramatickog nivoa, u cemu ulogu mogu iшati pomenuta semanticka 
obelezja. Naime, neka od tih obelez.ja mogu sprecavati upotrebu odredenog vidskog oЫika 
ili mogu na neki drugi nacin uticati na glagolski vid. Kada se radi о engleskom i srpskoш 
jeziku, i u ovom slucaju se mogu odrediti parametarske varijacije: u engleskom jeziku и 
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interakciji prvenstveno ucestvuje obelezje stativnost, dok u srpskoш jeziku u toj iпteшkciji 
pгveпstveno ucestvuje obelezje cilj. То znaCi da se u engleskoшjeziku stativna lekseшa ро 
pravilu ne javlja u takozvanom progresivпoш vidskoш oЫiku, а u srpskoш leksema koja 
podrazшneva cilj istovгeшeno podrazumeva i perfektivni vid. Tako su, na p1·imer, Iecenice 
2а i 2Ь negraшaticne zbog neodgovarajuce leksicko-gramaticke interakcije: 

(2) а) * Helen is liking ВШ. 
Ь) * Реtаг је россо da procita knjigu. 

Naime, u eпgleskom primeгu stativni glagol l1potreЫjen је u pгogгcsivnom vidskoш 
oЫiku, а u srpskom glagol koji podгazшneva cilj upotreЫjenje u konstrukciji koja zaћteva 
imperfektivnost. 

2.3. GRAMA ТIСКI NIVO 

Na gramatickom nivou dolazimo do kategorije glagolskog vida, gde postoje znatпe 
razlike kada se radi о engleskom i srpskom jeziku. N aime, u engleskoш se kao vidske 
opozicije tretiraju takozvani progresivni i neprogresivni oЫik sa jedne stгane, i pert'ektпi i 
neperfektni oЫik s druge. Dakle, u engleskom jeziku znacenja celine/strukture izrazavajl1 
se па nivou glagolske t'гaze, а govornik/pisac Ьira glagolski vid tek kada elemente svoje 
poruke povezuje u strukturu. 

Za razliku od engleskog, u srpskoш jeziku se opsta vidska znacenja celiпe/stгuktшe 
odreduju vec na leksickoш nivou, jcr, kao sto је vec receno, lckseme sa obelezjcш !+ cilj/ 
podгazumevaju peri'ektivnost. 

Prema tome, na gramatickom nivou se takodemogu odrediti paraшetI"i koji hi ohjasnili 
razlikc izmedu eпgleskog i srpskog jezika. Gramaticka znaceпja kategorijc glagolskog vida 
u engleskom se, dakle, izrazavaju glagolskiш оЫiсiша sa роmоспiш glagoliшa, dok u 
sгpskom proizilaze iz leksickih obelezja glagola. 

Ako Ьismo dalje sledili tok generiranja jezickih struktura, mogli Ьismo reci da se u 
engleskomjeziku celokupпost vidskih zпacenja t'oпnira tek па siпLaksickom nivou (u cemL1 
ulogu iшaju i argumeпti glagola), dok se u srpskom jeziku vidska struktura projekLujc u 
skladu sa seшantickim obelezjiшa glagolskЉ leksema. Naime, komblпovanje leksema u 
stгukLuru podrazшneva odredena pravila od kojih neka naшecu i same lekseme. Na priшer, 
kada govornik/pisac U eпgleskom Ьira progresivni ili neprogresivпi glagolski vid, nacin ШI. 
koji zeli da predstavi situaciju, оп mora da uzme u obzir leksicko obelezje stativnost, posLo 
se stanja ро pravilu ne s1·ecu u progresivпom oЫiku. Kada је izabrao jedan od ta dva vida, 
govornik/pisac pristupa generiranju strukture, pri cemu se obelezje cilj najcesce izгazava 
siпtaksicki, uz pomoc argumenata glagola, а celokupпo vidsko znaceпje pгedstavlja zЬi1· 
nckoliko koшponenti. 

Za IЋZliku od engleskog jezika, u srpskoш jeziku govornik/pisac vec prilikoш izboгa 
lckseme odreduje i obelezje cilj. Naiшe, glagolske lekseшe (sa izuzetkom m::шjeg Ьшја 
dvovidskih glagola) zbog prefiksacije jasno pokazuju da li podrazumevaju cilj ili пе. Posto 
prisustvo cilja automatski podrazumeva pert'ektivnost, govornik/pisac izborom lekseme 
Ьira i glagolski vid. U daljeш projektovaпju strukture оп mora da postuje ogranicenja koja 
namece glagolski vid, posto, kao sto је pozпato, u srpskom jeziku postoje odrcdeni ohlici i 
strukture u kojima se javljaju ili samo perfektivni ili samo iшpert'ektivni glagoli. Na priшcr, 
u zavisnim vremenskim recenicaшa koje se odnose na buduce vreшe javljaju se sашо 
perf'ektivni glagoli: 

(3) а) Kada procita knjigu, vratice је u ЬiЫioteku. 
Ь) * Kada Cita kпjigu, vratice је u ЬiЫioteku. 
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Dakle, u srpskorn jeziku izbor lekseme odreduje izbor odgovarajucih vidskЉ 
struktura. 

3. ZAКLJUCAK 

SumirajuCi saznanja do kojih se u ovoj oЫasti doslo kontrastiranjem, moguce је 
formulisati nekoliko postavki. Prvo, doslo se do saznanja da Ьi opis vidskih sistema trebalo 
povezati sa odredenim semantickim obelezjima (stativnost, trajanje, cilj) koja odreduju tip 
glagolske situacije i time uticu па glagolski vid. Osnovna cetiri tipa glagolske situacije 
(aktivnosti, stanja, ostvarenja i dostignuca), ро К. Smit (Smith 1991: 4 ), predstavljaju 
kognitivne kategorije i postoje kao prototipski modeli u ljudskom umu koji podrazumevaju 
odredena pravila о projektovanju jezickih struktura. 

Nakon toga stiZemo do graшatickog nivoa - do glagolskog vida. U mogucoj 
univerzalnoj gramatici celokupna vidska znacenja trebalo Ьi tretirati kao zЬir vise elemenata 
(Smith 1991:8): znacenja glagola, glagolskih oЫika, argumenata glagola i adverЬijala. 
Pojedini jezici mogu koristiti sve ili neke od tih elemenata i tada se javljaju parametarske 
varijacije, kao na primer u engleskom i srpskom jeziku. 

Tako se u engleskom jeziku generiranje strukture odvija па sledeCi nacin: prvo se, u 
okviru izbora leksickih jedinica, Ьira glagol, koji podrazumeva odredena samanticka 
obelezja, ali se neka od tih obelezja mogu modifikovati argumentima i adverЬijalima. Zatim 
se Ьira glagolski vid; ako se izabere neprogresivni oЫik, situacija se predstavlja kao celina, 
dakle iskaz obuhvata sve delove situacije: pocetak, kraj i dostignuti cilj; ako se izabeгe 
progresivni oЫik, iskaz obuhvata samo sredisnji deo situacije, odnosno opstu int'ormaciju 
о situaciji, ali ne i dostizanje cilja. Dakle, u engleskom jeziku se moze poceti od situacije 
koja podrazumeva cilj (na primer od izraza "to write а letter"), da Ьi se zatim dostizanje tog 
cilja neutralisalo izborom progresivnog vida (,,She is writing а letter"). 

Procesje slican i u srpskomjeziku; medutim, dok se u engleskomjeziku glagolski vid 
Ьira na gramatickom nivou, u srpskom jeziku izbor glagolske lekseme istovremeno znaci i 
izbor glagolskog vida. Na primer, moze se izabrati glagol ,,pisati'', koji ne podшzumeva cilj 
i spada и prototipske aktivnosti, ili glagol "napisati", koji podrazumeva cilj i predstavlja 
Venlerovo ostvarenje. Samim tim izabran је i glagolski vid koji se u daljem gradenju 
strukture ne moze menjati, niti se obelezje cilj moze neutralisati kao u engleskom jeziku. 

Prema tome, da zakljucimo, glagolski vid Ьi se u univerzalnoj gramatici mogao 
povezati sa oblmom glagolske situacije о kojoj se govori/pise, pri cemu Ьi pert'ektivnost 
podrazumevala obuhvatanje celine, а imperfektivnost obuhvatanje sredisnjeg dela situacije. 
Uz to, moglo Ьi se pretpostaviti i postojanjc vidskih parametarskih varijacija, kao na priшer 
u engleskom i srpskom jeziku. Tako u engleskom postoji vidski neodredene glagolske 
lekseme i vidska znacenja su rezultat interakcije glagolskog znacenja, glagolskog oЫika i 
argumenata glagola, dok su u srpskom jeziku glagolske lekseme vidski odredene, ра 
interakcija sa argumentima ne utice Ьitno na glagolski vid. 
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POSSIBLE ASPECTUAL PARAMETERS JN ENGL/SH AND SERВIAN 

Summary 

The paper starts ј rom the assumption that aspect specifies tlze temporal constituency 
ој situations - structure (imperjective) or wlzole (perfective) - and that it includes possible 
paгameters. Furthermore, it is assumed that there is ап interaction between aspect and tlie 
lexical meaning ој verbs (i.e. the type of verb situation, Vendler's activities, states, 
accomplislzments an{f acblevements). Within that framework, Englisli all{/ Serblan 
aspectual systems are compared pointing to the parametric similarities and diffeгences 
between them. The differences include the fact tliat the lexical-aspectual interaction in 
Englislz basically depends оп thefeature stativity, while in SerЫan it depends оп tlzej'eatuгe 
telicity. fn addition, English typically expresses aspectual meanings at the phrase and 
clause level, while SerЫan determines them already at the lexeme level. 
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Tvrtko Prcic, Filozofski fakuJtet, Novi Sad 

ENGLESKO-SRPSKO LEKSICKO KONTRASТIRANJE: POTREBE, 
POSTUPCIIPRIМENE 

Glavni ciJj ovog rada jeste da podstakne opseznije interesovanje za, kod nas 
ponesto manje zastupJjenu, oЫast kontrastii·anja leksema iz engleskog jezika, kao L1, u 
srpskom, kao L2, uzimajuci u obzir kako sintagmatske tako i paradigmatske leksicke 
odnose. Leksicko kontrastiranje, koje pored leksema ukljucuje i idiome kao njihov 
poseban tip, obuhvata dva komplementarna plana: prvo, sadrzinski, vezan za semantiku, 
stilistiku i pragmatiku, i drugo, formalni, koji se tice mahom tvorbe reci, vezane za 
morfologiju i sintaksu (о razlicitim dimenzijama leksickog kontrastiranja raspravljaju 
Krzeszowski 1990: 69-90; Ivir 1985: 103-32; James 1980: 83-97). Ovom priJikom Ьiсе 
govora о sadrzinskom planu kontrastiranja, koje се Ьiti razmotreno s tri aspekta -
aspekta poti·eba, postupaka i primena. 

1. POTREBE 

Medu nekolikim potrebama, опа verovatno najizrazenija, koja, sto neposredno sto 
posredno, uslovljava sve ostale, ogleda se u nedovoljno sistematicnom i sveobuhvatnom 
bavljenju pitanjima vokabulara па teorijskom i primenjenom nivou, ne samo dvojezicno 
nego i jednojezicno. ProЫem se narocito uocava u fakultetskoj nastavi stranih jezika, ali 
nista manje i maternjeg, buduci da postoji vrlo malo kurseva specificno posveceпih 
aktivnom i kreativnom sagledavanju ustrojstva vokabulara, te znacenja i upotrebe reci, а 
potom i upoznavanju s njihovim kontrastivnim aspektima. 

Uzrocno-posledicno tesno povezano s ovim jeste nepostojanje valjanih i 
pouzdanih dvojezicnih recnika, posto oni trenutno raspolozivi, globalno gJedano, pruzaju 
tek uopstene i maglovite podatke, bez neophodnih nijansiranja znacenjski srodnih 
leksema. Tako је, recimo, jedna kratka analiza obrade dva niza sinonimnih leksema, 
happy, lucky, fortunate i shy, self-conscious, modest, diffident, соу, bashful, u tri 
englesko-srpska recnika (Ristic i dr. 1973; Benson 1986; Filipovic 1988), pokazaJa da se 
kao ekvivalenti gotovo redovno nude ista, prilicno neprecizna, resenja, pri cemu 
pojedinim Jeksemama, poput sneblvljiv u potonjem nizu, tamo i nije mesto. Stavise, 
jedan od tih recnika, uprkos razvikanosti и laickim krugovima, а i konstantnom 
dostampavanju, nikako se пе Ьi mogao smatrati ozЬiljnim i upotreЫjivim izvorom 
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iпfoпnacija - dovoljno је sшno pogledati "ekvivalente" ponudene za lekseme soar, oglu, 
purple,fгivolous, taror, dok bi detaljnija analiza nesuшnjivo Ьilajos indikativпija. 

Као posledica nedovoljno siste111aticnog iпstitucionalnog bavljenja vokabulaгom i 
nepostojanja adekvatni\1 dvojezicnil1 гecnika, vremenom dolazi do пepotpнnog 

poznavanja Лпеsа vokabulш-a od strane studenata i neшalog Ьгоја pгevodilaca, ра i 
ostalill posleпika јаvпе reci. S obzirom da se ova ciпjenica podjednako odnosi i па st1-aпi 
i па materпji jezik, пiје tesko predvideti пјеn konacan uciпak: sve је ucestalija pojava da 
se studenti, i пе sшno oni, sluze krajnje og1-anicenim i sputani111 veгzUшna i stгaпog i 
maternjeg jezika, veгzijama koje sadrze samo osnovne i uopstene гесi u ciljt1 izrazavaпja 
osпovпih i uopsteпih pojmova, dok se preciznije, specificnije i zivopisпije reci пalaze u 
dгugom planu, potisnute u пesigшnu zonu pasivпog poznavanja, а neгetko i aktivnog 
nepoznavanja. 

Baratanje takvi111 jezikom, potpuno pl'irodno, uzrokuje, u poslednje vre111e 
izuzetno rasprostщnjenu, pojavu neosmisljenog prevodenja - ili tacпije, mehaпickog 

preslikavanja - tekstova u mediji111a, titlovanim filmovima, а sve vise i u шnetnickoj 
kпjizevnosti. Proizvod svih ovih, sto objektivпih sto subjektivniћ, okolпosti, jeste 
nastanak jedne posebne vrste prevodioca - to је "pгevodilac u hladoviпi" (nazi v 
pгedstavlja parodiju teлnina vlada и seнci, nasta\og шodit'ikovanim p1·eslikavanjem 
engleskog shadmv government), koji u svom radu kao da se rukovodi sledecim 
principima: 

ulagati sto manji intelektualni, ili Ьilo kakav drugi, парог; 
lebdeti iskljucivo па povrsini teksta, nikako se пе uduЫjujuci u пjegove 

zaпгovske, semanticke, stilisticke i pгagшaticke aspekte, ili u komuпikativne 
namere sadгzane и poruci; 
unositi шinimalne struktuгne izшene u oгiginal, pгostim prenosenjem svega sto se 
ucini iole preпosivim; 
zaoЬilaziti sve recnike i ostale prirucnike, а priЬeci im tek u krajпjoj nuzdi, mada 
nikad dalje od prvonavedene definicije ili tumacenja; 
niposto пе vrsiti zavrsnu aпalizu valjaпosti, prirodпosti i uravпotezenosti celiпe 
prevoda. 

Koliko god ovo odredeпje delovalo komicno i neozblljпo (njegov sш·kasticaп tоп 
svakako пiје slucajaп), опо predstavlja proizvod dugogodisлjeg pazljivog рrасепја 

konkгetnih prevedenil1 tekstova u medijima i titlovaniш filmovima, i u potptinosti 
odгazava stvarno stanje u ovom segmeпtu паsе svakodпevne jezicke prakse - а to staпje 
је i komicпo i neozЬiljпo, а пadasve zalosпo. Ovakva praksa, do koje dovodi пе samo 
(doskoгasnje) nedovoljno poznavanje L1 nego i (odskorasnje, mada пе sasvirп 

zacudujuce) пedovoUno роzпаvапје L2, jeste pojava jednog hiЬridnog, ako ne i 
nakaznog, jezika, koji А. DutJ ( 1981 ), u svoш iscrpпom i slojevitom pгegledu vezanom 
za пeadekvatno prevodenje na eпgleski jezik, naziva 'treci jezik'. 

Medнtim, ono na sta Duff u vreme pisanja svoje kпј ige, Ciпi se, nije nailazio jeste 
okolпost da se takav nacin iz1-azavaпja u L2, pгoistekao iz пeadekvatnih, ili cak 
пepгЉvatljivih, prevoda, vremenom ustaUuje i postaje mапје ili vise pгihvaceп i ргiгоdап 
u datoj jezickoj i kultumoj zajedпici. Zahvaljujuci visestгukom poпavljanju LI 

populaгnim medijima, ciji је uticaj па formiranje jezickih пavika puЬ\ike оgгоmап, tako 
prevedeпi elementi gotovo neopazeпo ulaze u redovnu upotгebu. То pokazuje i пiz 
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odabranih primera "iz novije produkcije", koji su, uprkos tesnoj isprepletenosti, ovde 
razvrstani u kategorije fraznih i ostalih leksema, diskursnih formula, kolokacija, 
formalnih laznih parova, i sadrzinskih laznih parova: 

frazne i ostale lekseme: kratka prica, vruc krompir, kontrola radanja, muska 
sovinisticka svinja, praviti раге/ novac, kupovati vreme, paliti se, kostur / skelet 
u ormanu, korak napred, rec upozorenja, vlada u senci, epskih razmera, 
bezbrizan, neverovatan, tesko, tvrdolinijas (ciji su uzori, ро redosledu navodenja: 
short story, hot potato, Ьirth control, male chauvinist pig, make money, buy time, 
turn ол, skeleton in the cupboard, step forward, word of warning, shadow 
government, of epic proportions, careless, unlikely, hardly, hardliner); 
diskursne formule: Da li mogu da vam pomognem?, Jeste li dobro?, Pricaj mi о 
tome, Mislite о tome!, Ti to ne zelis da znas, Uzivajte!, О, тој Boze!, Covece!, 
Dobro!, Sada!, Sranje! (prema: Сап 1 help you?, Аге you ОК/ all 1·ight?, Tell me 
about it, Think about it!, You don't want to know, Enjoy!, О, my God!, Мап!, 
Good!, Now!, Shit!); 
kolokacije: hladnokrvno ublstvo, tezak rad, teska borba, tesko naoruzan, 
nametnuti / podignuti sankcije, posmatrati utakmicu, imati sastanak / susret / 
razgovore (prema: cold-Ыooded murder, hard work, heavy fighting, heavily 
armed, impose / lift sanctions, watch а match, have ап appointment /а meeting / 
talks); 
formalni lazni parovi: definitivno, originalan (verzija), pozitivan (pristup, stav), 
masivan (napad, srcani udar), kontrolisati (situaciju, dogadaje), Silikonska dolina, 
Londonska ekonomska skola (prema: definitely, original, positive, massive, 
control, Silicon Valley, London School of Economics); 
sadrzinski lazni parovi: pokrivati (u novinarstvu), ohrabriti (nekog da se preda), 
iskustvo (nesto dozivljeno), posetilac (u turizmu), osvajac (medalje), prodor / 
proboj (u nauci, politici), razlike (u politici) (prema: cover, encourage, (an) 
experience, visitor, winner, breakthrough, differences). 

Stavise, neki od ovih novopridoslih elemenata postaju toliko odomaceni da 
pokazuju jasnu tendenciju istiskivanja trenutno raspolozivih, uoЬicajenih i standardnih, 
sredstava, ра tako doskorasnje reci pripovetka, doiiv/jaj, podsticati, sprovotlenje, 
upravni odbor, izgnanstvo, gmizavac Ыvaju, polako ali sigurno, zamenjene recima 
kratka prica, iskustvo, ohrabrivati, implementacija, bord menadzera / direktora, egzil, 
reptil. 

Za celinu upravo opisane situacije, umnogome nalik zacaranom krugu, dobrim 
delom zasluzna је skoro potpuna zanemarenost sistematicne kontrastivne analize 
vokabulara, kako па planu teorije - u vidu razrade modela, tako i primene - и vidu 
opseznije leksikografske obrade i standardizacije (izuzetak cine mestimicne studije 
uglavnom na temu leksickih polja, koje se mogu pronaci и zbornicima Kontrastivna 
jezicka istraiivanja 1-5, proisteklim iz prethodnih simpozijuma). U nastavku, da Ьi se 
koliko-toliko krenulo s mrtve tacke, Ьiсе ponudeno jedno videnje mogucih postupaka 
leksickog kontrastiranja, koje, pored glavnih ciljeva, obuhvata i naznake teorijskih i 
metodoloskih aspekata istrazivanja. 
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2. POSTUPCI 

Polazeci od premise da leksicko znacenje (koje detaljnije razmatra Prcic 1997: 
pogl. 4), kгoz relevantna deskriptivna i asocijativna obeleZja, p1·edstavlja spoj 
deskriptivпog i asocijativnog znaceпja, pri cemu potonje objedinjuje stilsko, eksp1·esiv110 
i konotativno, najvazniji ciljevi leksickog kont1·astira11ja sastojali Ьi se u sledecem: ргvо, 
da se za svako pojedinacno znacenje svake lekseme u L1, а u prvom гedu onih povezanih 
sad1·zinskom srodnoscu, uspostave tUпkcijsko-komunikativni ekvivaleпti u L2, koji .se 
mogu smatrati najprimeгenijima u odredenom rasponu jezickil1 i vanjezickih konteksta; i 
drugo, da se lekseшe sagledaju kгoz siпtagmatske odпose s drugiш leksema111a 
(ko1okaЬilnost i kolokacioni opseg), kao i kroz опе paгadigmatske (hiponi111ija, 
sinonimija, antonimija), s posebnim osvrto111 na formalne i sad1·zinske lazne parove. 

S teorijskog stanovista, leksicko kontгastiranje trebalo Ьi, u krajnjem izvodu, da 
uporedi sadrzinu u L1 sa sadrzinom u L2, ispitivanjem odnosa izmedu desk1·iptivпil1 i 
asocijativnih obelezja posmatraпe lekseme u L1 te deskriptivnih i asocijativnil1 obelezja 
I"elevantne lekseme, ili vise njih, u L2. Ispitivanje tih odnosa trebalo Ьi da bude 
zasnovano na prototipu znacenja lekseme u L1, а sam pI"ototip, realizovan u oЫiku 
kvalitetne jednojezicne recnicke definicije, ujedno se пalazi t1 funkciji tertium 
comparationisa (о utvrdivanju leksickog prototipa raspravljaju Taylor 1995: pogl. 4; 
Prcic 1997: 40-54, dok tatium comparationis objasnjavaju Krzeszowski 1990: pogl. 2; 
Dordevic 1994: pogl. 5). Pored ovoga, analiza Ьi t1·ebalo da objedini kako unutaijezicke i 
medujezicke, tako i meduku\turne, aspekte, sluzeci se valjanim i pouzdaпim 
leksikografskim i ostalim izvorima u L1 i L2• 

Metodoloski gledano, leksicko kontrastiranje trebalo Ьi da ustanovi stepen 
ekvivalentnosti izmedu posmatranil1 \eksema u L1 i L2, utvrdivanjem pozicije na 
kontinuumu ciji jedan kraj zauziшa istovetnost, а dп1gi - prazпina, otprilike na nacin 
pгikazan na dijag1-amu 1: 

ISTOVETNOSТ- · · · PREKLAPANJE"·· PRAZNINA 

prema sliёnosti prema razliёitosti 

FORMALNA KORESPONDENCIJA 

Dijagra111 1: kontinuшn t'unkcijsko-komunikativne ekvivalentnosti izmedu lekseшa u L1 i L2 

Као sto se па dijagraшu moze videti, istovetnost i preklapanje ргеmа slicпosti i 
prema razlicitosti odnose se па postojanje fшmalпili korespoпdeпata, а prazniпa 1ш 

njilюvo nepostojanje. U skladu s uocenim stepenom ekvivaleпtnosti, koga odreduje 
podjednak broj, odn. visak ili manjak, (centralnih) deskгiptivnil1 i/i1i asocijativnil1 
obelezja, neophodno Ьi Ьilo ponuditi metode za postizanje sto vece funkcijsko
komunikativne ravnoteze (razradu takvih metoda daju Baker 1992: pogl. 2 i 3; Harvey 
1995). Ovamo Ьi spadala, па prvom mestu, оЬгаdа hipeгsemantizovanil1 

hiposeшantizovanih ekvivalenata (engl. overtranslation, undertranslation), ll 

slucajevima preklapanja, sto zahtevaju Jekseme poput voyage, uncle, ри/Ј, embaгrass, 
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soar, hop, kick, ridiculous, judgemental, smug, lucky, queue, i mnoge druge, а zatim 
kompenzacija u vidu definisanja, pozajmljivanja i kalkiranja, mahom и slucajevima 
praznine, kod Jeksema kao sto su Boxing Day, trainspotting, haggis, lager, kilt, mugger. 

1 na kraju, nakon uspostavljanja funkcUsko-komunikativne ravnoteze, preostalo Ьi 
da se iznadu nacini za sto celovitije opisivanje rezultata obavljene anaHze i njihovo sto 
efektnije leksikografsko predstavljanje. Ovaj, verovatno kljucni, deo kompleksnog 
procesa leksickog kontrastiranja od izvanredno је velikog znacaja, ako se ima па umu 
goruca potreba za savremenim i pouzdanim englesko-srpskim i, nista manje nuznim, 
srpsko-engleskim, recnicima - kako onim opstim tako i onim specijalizovanim. 

3. PRIMENE 

Konkretne primene ovako zamisljenog i izlozenog Ieksickog kontrastiranja 
mnogostruke su i tesno medusobno povezane. Na prvom mestu nalazi se, svakako, 
nastava stranih jezika па svim nivoima, pocev od osnovne skole, ali ipak najvise i 
najtemeljitije u okviru fakultetske nastave iz predmeta vezanih za leksikologiju i 
leksikografiju, prevodenje i kontrastivnu analizu u celini. Sledi upravo pominjana izrada 
kvalitetnijih i svrsishodnijih opstih i specijalizovanih dvojezicnih recnika, а potom rad 
na podizanju nivoa, i svesti о nuznosti podizanja nivoa, adekvatnosti svih vrsta 
prevedenih tekstova. Na kraju, и jednoj siroj perspektivi opste jezicke kulture, treba 
ukazati na neophodnost pokretanja jedne sveobuhvatne kampanje za popularizaciju 
jezika i proЫema njegove valjane upotrebe, kako od strane studenata tako i svih ostalih 
zainteresovanih, u cilju preciznijeg i osmisljenijeg izrazavanja, kako па stranom jeziku 
tako i па maternjem. 
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ENGLJSH-SERВIAN LEXICAL CONTRASTING: NEEDS, PROCEDURES AND 
APPLICAT/ONS 

Summary 

The paper deals with the рrоЫет of English-Serblan lexical contrastive analysis, 
taking into account, firstly, the paradigmatic and syntagmatic relatedness of the lexemes 
under consideration, and, secondly, the interlingual and intercultural aspects of the t~vo 
languages. Following а review of the immediate needs 'fvhich make а detailed and 
comprehensive analysis of this kind necessary, опе model of lexical contrasting, based 
оп the prototype theory, is outlined theoretically and methodologically, and 
accompanied Ьу а brief survey of its possihle application areas. 
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ТЕМА ТIZACIJA DIREKTNOG ОБЈЕКТ А U ENGLESKOM 1 
SRPSKOM JEZIKU 

UVOD 

Prerna jednoj veorna opstoj definiciji "topikalizacija (ternatizacija) је naziv za 
porneгanje nekog konstituenta na pocetak i·ecenice da bi mogao funkcionisati kao tema, 
tj. predrnet о kome se govori и Iecenici." (Кristal 1988:198). Predmet naseg 
inteiesovanja u ovome radu jeste pome1-anje u inicijalni polozaj samo jednog odгedenog 
1·ecenicnog konstituenta, onog koji ima funkciju direktnog objekta, ili, sto је uobicajeniji 
naziv u srbistici, pravog objekttl. Ovakva konstrukcija, koju smo ntlzvali tematizacijorn 
di1·ektnog objekta, rnada relativno 1·etka, postoji i и engleskorn i и s1-pskom jeziku, sto 

ilustrujerno prirneiirna (1) i (2( 

1. Vегу occasionally he took up witћ othe1· travellers and endшed their cornpany for а 
few days; but they wеге almost пlways French or Gerrnan gentlemen. ТНЕ 
ENGLISH he avoided like а plague; а whole host of ft·iendly fellow-countlyrnen 
гeceived а d1·ench of the same freezing геsегvе when they appioached liirn. 
(Fowles:364) 

2. Kadkпd је putovao i sa dгugim putnicirna, i nekoliko dana bi izdгzao u njihovom 
dшstvu; ali to su skoro uvek Ьili Fшncuzi ili Nemci. ENGLEZE је izbegavao kao 
kugu; па jednu celu skupinu ljubaznih zemljaka spustio se pljusak iste ledene 
uzdl"Zljivosti kad su mu se priЫizili. (Foulz/2:204) 

3. Pi-ema istгazivanjima koja su radena pre dve godine, maltene svaki dшgi vlasпik 
p1·eduzeca sa ргеkо 30 zaposlenih bio је direktor d111stvenog pI"eduzeca, ili је bio 
politicki funkcioneI, а na celu svakog petog p1·eduzeca и privatnom sekto1·u nalaze 
se njihova deca ili potomci. UZROКE BEGA PRIPADNIКA VLADAIOCE 
DRUSTVENE GRUPE U PRIVATNI SEKTOR rnozemo tгпziti и cinjenici da vise 
ne veгuju и ideolosku matricu grupe kojoj pripadaju. (Nasa borba, 29.-30.3.1997) 

Na samorn pocetku uputno је postaviti pitanje koliko је op1-avdano i svisishodпo 

kontп:istivno posrnatшti jednu od mogucih vш·ijacija u I"edu reci
2 

u dva jeziku koja se 

1 Tematizovani direktпi objekti i njilюvi prevodni ekvivalenti kucaпi su velikim s\oviпш tl p1·ime1i111a. 
2 UоЬiсајеп, mada пергесizап, teгmiп 'red 1·eci' koriscen је u znacenju 'redosled receнicпih eleineппta'. 
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toliko mпogo г11zliklljt1 LI tom pogledt1, bt1dнci dn engleski vazi za tipicni jezik sa 
fiksi1-anim, g1-aшatickim 1·edom гесi, LI kome је subjekat uvek iskazan, n sгpski se smntп1 
jezikom sa slobodnim, pгagmatskim 1·edom 1·eci, sa nнltim sнbjektom. Kadi1 izп1Ьvam 
ovLt skepsн, pгveпstveno mislim ш1 рюЫеm izboгa modela i pai-ametaш za nппlizн, nn 
sшneгljivost opisa i па to da li ovll konstп1kcijн tгеЬа s11gledavati samo пп 11ivot1 
sintпkse. 

Уес је bilo гadov11 koji sн pюpustali kгoz kontгastivnн pгizmн геd 1·eci t1 
eng)eskom ј sгpskol1гvatskom jeziktl ј Iuzlicite vaгijacije Ll i·edн гесi (inveгzija, геd гесi 
kao sintnksicko sгedstvo isticanja) (BiЬovic 1971, l 972, Вюw11е & Nakic 1975а,Ь), 

Polovina 1985). Medнtim, ostavsi па пivон 1·ecenicne sintakse, osim opisa dntili jezickiћ 
pojava ll jednom i н dгttgom jezikн i navodenja mogнcih pгevodniћ ekvivalennta, nije se 
doslo do nekiћ нopstenijih znkUucaka, osim nekih smeгnica za pгakticпe pedagoske 
роtгеЬе (Bюwne & Nakic 1975Ь). 

U ovom I"adll, рогеd sintaksicke analize, pon10ct1 poznatiћ stп1ktL1Гalistickili 
рап1mеtпга foffile, funkcije i pozicije, Ьiсе pokusano da se tematizacija diгektnog 
objekta sagleda i ргеkо diskшsno-pгagmatskog рш·аmеtга infonnacionog statusa entitet<i 
oznacenili osnovnim гecenicnim elementima. Posmпt1-ane konstп1kcije 11ist1 stoga 
ana}izovaпe kao apstгпlюvane i izolovane, vec U kontekstu Ll kome Sll upoteЬljene. 

Pгeciznije i·eceno, в nnsoj annlizi posmatгanih konsti-ukcija vazna pгetpostavka је da је 
sintaksicki гedosled uslovljen nekim semanticko-logickim odnosom izmedl! eпtitet<i 

oznacenog tematizovanim elementom i dгugih diskшsnili entiteta. 
KoгpLIS na kome је vгseno ispitivanje cinila Sll ро dva dela knjizevпe ргоzе па 

engleskom (нkupno 600 st1-anicn tekstil) i яpskom jezikн (ukнpno 250 stг;:шic<i teksta) i 
njilюvi pгevodi па st"pski (S), odnosno na eпgleski (Е), kao i ро ti·i pгime1-k<1 d11ev11il1 

novina. ш1 engleskom i s1·pskom.
3 

lzdvojeno је ро 80 p1·imeп1 tematiz<icije н svnkoш 
jeziku, 35 н p1·evodu sa Епа S i 30 u ргеvоdв sa S na Е. Relev<шtni jezicki segmeпt za 
analizu сiпе ne snmo гecenica sa tematizacijom vec i jedna ili vise гecenica koje јој 
pгethode i slede је. Relativno mali Ьгој ргimеш н гelativno obimnom koгpt1sн jezika 
нkazuje па to da је ova pojava р1Љсnо гetka, ali, ipak, kao sto se moglo i pгetpostпviti, 
nesto cesca н sгpskom. Sto se tice гegistш·skih гazlika, dok је u engleskim noviш11nп 
nadeno zanemaгljivo malo ovakvih tematizacijп, u sгpskim il1 је bilo s1·azmeшo vise 
nego u knjizevnim tekstovima. 

lnf01macioni status diskuгsnih entiteta vazan је za odгedivanje iпfo1macione 
stп1ktшe. Pod infoгmacionom stгuktш-om 1·ecenice podгazнmevamo гаsрогеd date 

(poznate) i nove info1mc:1cije kојн nose entiteti oznaceпi 1·ecenicnim e1emeпtima 4 . U 
nekim пшijim istгazivanjimn engleskog i sгpskog jezika (Bibovic 1971), kno i н veciпi 
гadova s)ovenskiћ lingvista (Hajicova&Sgall 1982, inte1- а!.) info1maciona stuktшa је 
najcesce posmatпшa sa pozicijп funkcioш:ilne гecenicne pe1-spektive, pi-eko pojm<1 
ko1шшk<1tivпog dinamizma. 

Za nase istшzivanje, medutim, pojmovi kao dato i novo, ili v1s1 1 шz1 stepeп 
komunikntivnog dinamizma, nisu Ьili dovoljno pгecizni, ра smo pгimenili taksonomijн 

3 Јо]ш Fowlcs: ТЈ/(~ F1·enr.:li Lieutena11t '.1· Woma11, Lопdоп, Tгiad Gгaftoп Books, 1985., Be1·tп111d Rt1sscll: 
Tlie С'о11ц11е.1·t 1~/'/-JappinC!ss, Lопdоп, U11'Л'i11 papc1Ъacks, 1978., Dzoп Faulz: Z{!-1/ll fiш1r.:uskog pomc11ilш, 1-
2, Novi Sad, Bп1tstvo-.lcdiпstvo, 1989., lvo Апdгiс: Pmkleta avlija, !Зeo!;rad, Rad, 1989., Dar1ilo Kis: 
Grolmir.:a za Вогiщ Dm1idovica, Beo~rad, BIGZ, 1980., lvo A11d1·ic: Т11е Da11111ell Уап/, Lo11clo11&Belg1-ad1:, 
Forest Books& De1·eta , 1992., Daпilo Kis: Тот/Ј .fог Boгis Davi1livic/1, Sarnjevo, SvjetJost, 1<.Ј87" Na.\'(/ 
lюrlm, 29.-30.3.1997., Politilщ Tl1e Tiшes, Guaгdiщ1, 

4 Теп11i11 'iпfomн:icioпa st.-uktшa' пiјс ko1·iscen iskljucivo u foпoloskom smislu, kao kocl Hallidaya ( l IJ70, 
1985), vec obuћvrita i 0110 sto оп 11aziva 'tcmatskoш stп1ktшo111'. 
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date i nove infш·macije ameгickog lingviste Ellen Pгince (1981 :237)
5

, kojt1 ovde 
pl"ikazujemo, је1· је, L1 siгim lingvistickim kгugovima, i·elativno manje pozпat<i nego 
teшija о komunikativnom dinamizmн. 

New 

Brand-new 
(Unanchored) 

Unused 

Brand-new 
Anchored 

Assumed Familiarity 

lnferraЫe Evoked 

luationally 
Evoked 

Kasпije је Е. Pi-ince (1992) ovu skalu tпшsfo1misala н matI"icu koja daje pгesek 
dveju dihotomija. Matгica klasifikuje info1macijt1 koju nosi iskaz и smislн dve гazlicite 
podele: ono sto је poznato, odnosno nepoznato u odnosu па diskurs ('Discourse
old/Discourse-new' - DO/DN) i опо sto је poznato, odnosno nepoznato u odnosu na 
slusaoca ('Hearer-Old/Hearer-New' HO/HN). Teoгijski Stl mogt1ce cetiгi 
kombinacije (DO/HO, DN/HN, DN/HO i DO/HN), ali poslednja se пе cini vегоvаtпош 
и n01malnom diskuгsu. 

5 Nova inform::icij11 је ола koju govor11ik prvi рнt шюsi u diskшs. Опа moze Ьiti роtршю поvа ('()1·a11d 
пеw') ili da postoji u opsteш iпveпtaru znaпja slusaoca ali da 1·апiје пiје kшiscena u diskuгsu, tj. dn se п1t!i о 
пеkоrЉ:епој inforшaciji ('unuscd'). Potpuпo nove infoпnncije 1110gu Ьiti vezane ('ancl10red') ili ncvcza11c 
za neki drugi diskursni eпtitet ('unanchored'). Data, to jest evociraпa ('evoked') iпfoшшcij;i је 01in kojfl vec 
postoji u diskursnom modelн. 011<1 moze biti tckstualno data ('textually evokcd') ukoliko је slнs::ilac vcc 
evocirao шпiјс jer ju је сtю u kопkгеtпош tekstt1 ili situaciono data ('situatio11ally evokcd') t1koliko је 
slusalac evocirno rш os110vu situacio110g koпtekst11. Ћес;~ grt1p<1 diskшsпiћ eпtitet<1 је 11цjsloze11ija. 
Jnfoпnacija је inferabllпa ('inferrablc') ukoliko govomik p1-etpostnvljn da је slusnlac moze izvesti 
i11ferencijorn ('to i11fer'), )ogicki111 ј]ј, cesce, p\at1ziЬiJ11iщ l'CZOПOVanjem 11::1 OSllOVll Уес datiJ1 i11foп11acija јјј 
drugiћ infernЬilпiћ informacijfl. 

Ilt1strovпcemo ovu taksonomiju priшe1·iшa iz Ргiпсе ( 1981 ::1:233): 
а. Pardoп, would you \1i1ve clшnge оfп quartel"? 
- lnforпшcija koju пosi masno otkucaпa NP је situacioпo d11ta 
Ь. Noam Chomsky weпt to Penn. 
- 11ekorisce11a 
с. ! got on а ()us yesterday апd the driver was d1·uпk. 
- potpuпo поvа - i11ferabilna 
d. А guy 1 work witћ says he krюws your sister. 
- potpuno nova vezaпn - tekstualno data 
е. Неу, опе of these cggs is broken. 
- inferaЬilnц, sadrzana u situaciono datoj 
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ТЕМА ТIZACI.JA DIREKTNOG ОБЈЕКТА U ENGLESKOM JEZIKU 

Sto sc tice tem<itizacije di1·ektnog objekta 11 engleskoш jezikll, опа је гclпtivno 
dostп р1·онёnvаш:~, 11111d~1 bez cksplicitnog specifikovnnjп da se rпdi о toj konkrctnoj 
funkcionпlnoj kntego1·iji vec јс sia·e clefinisan<1 kao pomeraпje LI inicijnl11i poJozttj neke 
sнpkntegшizovn11c i111cпicke fп1ze (G1111dcl 1975. Emonds 1976, Dnviso11 1984, 
Hietппinta 1986) . .los sia·e, tcmatizacija јс posmatrnnп kao jcdna od 'p1·cposi11g' 
k011st1·ukcija, gde nije Ьit1ш ni form11 ni Љnkcija vеё sппю to dn је u i11icijnlni poloz:1j 
ро111е1·е11 neki s11pkntego1·izovпni element izп kogu је ostno tп1g (Wш·d 1988, Wш·d & 
Bime1· 1994). Tnko<lc, uoceno јс cla postoje dvc v1·ste topiknlizncije, kojc Sll defiпisaпc 
11е nn osnovн forшe i fuпkcije topikalizovnnog elcmentn vcc 1ш osnovt1 b1·ojn fokt1s<1 11 
гecenici - јсdш1, p1·i kojoj postoji san10 jcdan fok11s i 011 је па topiknlizovш10m eleme11tt1, 
i dн1g11, pri kojoj postojc dva fоkшш н 1·ece11ici, jedan LI pr·ediknltl i dп1gi rш 

topiknlizov01nom clc111ent11
6

• Т.-еЬа istлci da, kada se 1·"dj о topiknliznciji a·eccпiёnog 
eleinent~1 koji iпш fшlkcijt1 di1·ekt110g oЬjcktn, gotovo 11vck postojc dva fokпlпa, poseLшo 
istnknнtn i n::tglпscпn eleme11ta. 

Studije koje su se bavile s<Jmo sintaksom i into11acijoin t1tv1·clile sн foпnalпa 
svojstva topikalizovaпill elemenпta i iпto11acione kontt1rc isknzп. Za rшs :ш, med1.1tiш, 
znaёaj11ije Ьi\е опе stнdije koje su se bavile i diskщsnim fu11kcijama ove konstп1kcije. U 
takvin1 studijama se k010 fнnkcije pominjн: iskaziv1111je tcrne о kojoj se govo1·i н гесепiсi 
('topic') (1-lictaп111ta 1986)) 'pako\1anje infomшcijn ' 7

, pa·i cemLI se dntn, poznnt<J, 
info1111ncija stavlja р1·е 110VC, retoi·icko nщnetanje zeljene inte1p1·etncije prezentiпшc 
infoп1111cijc (Репсlоре 1982). Najdet01ljnije studije topiknlizucijc, n111erickih lingvistn 
Ellen P1·ince {1981Ь). Gregшy Waнl<1 (1988) i Betty Birner (Wna·d&Bil'Пe1· 1994) 
rшvode da topikalizncijn istovremc110 va·si clve diskш-sno-p1Ћgmatske Пшkсiје: '' 11 
n1ю·ki11g Ње e11tity rep1·esentcd Ьу t\1e p1·cposed NP ns eitl1e1· evoked 01· in а salient ~ct 
ге\аtiоп to апоЊег disocoшse eпtity, апd 2/ maгkiпg an ореп p1·opositio11 as salieпt iп Ње 
discouгse".8 

Pogled.ijmo sada nekoliko konkгetnil1 ргimеп1 tematizacije DO l1 eпgleskom. 

(1) Sће гisked meetiпg otl1eг ргошепаdегs оп Ње tгack itself; апd miglit r1lwr1ys lшve 
гisked tlie d.ii1yman and ћis Љшily's eyes. But TНIS LATTER DANGER sl1e 
avoided Ьу discoveгing fш· he1-self tl1пt опе of t11e inviting patћs into tlie Ьгасkеп 
r1bove the tг<Jck let гound, онt of sigl1t of the Dai1y, on to tће pпtl1 tliгoL1gl1 tће 

,, fJrvi tip sc 11litcп11ш·i1щziva 'Fщ:.L1s Tor)icalililliщ1'((i1111d1.:I 1974), 'topic"lizalio11 wi1l1 n i;i11glc Ј'uсш; t>Г 
co11trпst'(Cl1:1Гc 1976), •r:щ:us Moveinc11t'(l)ri11cc llJRlb). ·1•ocus P1·cposi11н· (W:\l'(J l9RR). 11 d1щ,~i 'Topic 
To11iL·nlizatioп'((i1111(lcl 1974), 'lopicalizatiu11 \Yill1 two Гщ:i of cu11trnst' (С:lшГс 1976) ·1:ш:ш; Мо\1 с.:111с111' 
(Pri11cc 19::< 1 \Ј), 'Topit::ali:r.:11iu11' (\Vш·d 19Н8). 

7 Tcrн1i11 koji јс t1vco \V. СlшГс ( 1976:28) n koji oZIНICi!Vil "tlн~ \vnys i11 \vl1icl1 11 spcnkc1· 1tct·o111шlatcs 11i:; 
spc:ccl1 tu tcmroml)' stat~s o·Гthc 1.1dd1·csi;cc's nii1J(f." 

~ [Jodnt11[1 objn~11je11jn rюj1110va: 
"Pa1·tially ordcrrd scls, ог JJ05cl5, щс tlcliщ:d Ьу n ptнlinl 0Idc1·iнg R оп some sel of гefe1·c11ts, 11, st1c1J 

t/1;:Jl, fог all h1, 1)~, ш1tl h> tlщt nrc clc111cnls оГ Ь, 1~ is eitlieг 1·ef1cxive, tп111sitivc, апс! aпtisimmetr·ic, щ. 
nltc1·11ativcly, iп~Пcxivc, trt111si1iv~. щ1Ј ш;ymшctric .. " 01·de1·iпgs sntisfyiпg Ll1is defiпitioп iпclшlc IS-A
PART-OF, JS-л-suвтvr1:-0F, JS-A MEMBF.l{-OF, IS-EQUAL/LOWER/I·IIGHER-TO/Тl;AN, IS-AN
AП'RШUTE-Or." (W11нl & Pri11cc, 1991:173-174) 

"Орсп p1·oposition is n seпte11ce wl1ic1i co11tai11s опе 01· 11ю1·е vnr·inЬ\es, n11(I it п~р1·еsсп1s wl1nt is ns:ш111e(i 
Ьу 111е src<1keг 10 Ье snlicпl iп llie (iiscuшsc nt t\1e tiпie of tl1e p1·eposi11g. Tl1c vnr·inble uf tl1e орс11 
p1·cst1ppositio11 is i11stn11tinle<i \Vill! L\1c focus oftl1c t1ltcп11н.:e." (Wn1·d, 1988:5) 
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woods. THIS РАТН she lшd iпvагiаЫу takeп, uпtil tlшt afteшoon when sће 
1·ecklessly - as we сап поw 1·ealize - emeI"ged in fu11 view of tЬе two mеп. 
(Fowles:88) 

Izlagala se opnsnosti da Sl"etпe dгuge setnce па samom putu; а пvek је mogla Ьiti t1 
opпsnosti od ociju rnlekш·п i njegove poшdice. Ali ТИ POSLEDNJU OPASNOST 
izbegavala је knd је sаша otkгila da јеdпа od onih gшnjih pгivlacпih staza н Ьнјаd 
vodi zaobilazno, van domasaja pogleda s Mlekaгe, па stazt1 kгoz sнmu. Uvek је 
isla ТОМ STAZOM, do onog popodneva kada se bezbгizno - kao sto sada mozemo 
shvatiti - пasln p1·ed pogledom dvojice ljudi. (Foпlz/l: 104) 

(2) Chaгles moved out of sight of the fields nеагег the Dniгy. GROGAN, ће did not 
fеаг; ог expect yet. But ће place was too open; the daiгyman might соте fог lшу 
... (Fowles:215) 

Caгls se maknt1 da ga пеkо пе vidi s polja koja sн bila пајЫizа Mlekaгi. 
GROGANA se nije plasio; niti ga је jos ocekivao. Ali mesto је Ьilo sнvise 
оtvогепо; mlekш· Ьi mogao doci ро sепо ... (Foнlz/2:28) 

(3) Не would Ье to Ыаmе, of сошsе, if he did not поw гemove ћimself, and fог good, 
fгom the Љ·е. ТНАТ, he would take vегу good саге to do. Afte1· all, he was not а 
moth infatuated Ьу а candle; he was а highly intelligent hнmnn being. 
(Fowles: 164) 

Тt·ebalo Ы gn kiiviti, шлаvnо, ako se sada ne Ьi sklonio, i to zauvek, od vatt·e. I 
dоЬго се paziti da ТО нcini. Na kпiju kгajeva, оп пiје moljac zaslepljen svecom; 
оп је visokoiпteligentпo Ысе. (Foulz/l: 194) 

Na osnovu liteгatшe i naseg istIЋzivaпja (Misic Ilic 1997) doslo se do sledecih 
zapazanja о topikalizaciji DO и engleskom: 

1) Stгuktшa гecenica sa topikalizovanim diiektnim objektima izгazena Љnkcioшilnim 
oznakama је sledeca: DO S (А) Тt·V (VC) (А) (ОС) (Ю). Od opcionalnil1 
гeceпicnih elemenata, oznacenih zagгndama, najcesci sн adunkti (А) koji slede 
pгelazni glagol, dok su komplementi (VC), dopune diгektnog objekta (ОС) i 
indiгektni objekti (Ю) nndeпi и mnogo manjem bioju slucajeva. Sintaksicki, 
topikalizovani DO moze Ыti i objekat neke glagolske dopune glavпog glagola, kao 
u ргimеш (5). 

2) S\.lbjekti ovih 1·ecenica su kratki, uglavnom н foпni licпe zamenice, dakle poznati i 
ponovljeni iz pгethodnog teksta, mada је Ыlо i bezlicno upotгeЫjeniћ zamenica. 
(we, уои, опе). 

3) Ро fo1mi topiknlizovani diгektni objekti su imenicke fгaze гealizovane kao 
zamenice (pokazne ili licпe, u kosom padezu), kao u pгimeгu (5), vlastite imenice 
(4) i specifikovane i modifikovane imenicke fгaze. 

4) Na osnovu info1macionog statusa di1·eknti objektni nose datu (p1·imeгi 3 i 5), 

infe1ЋЬilnt1 (1), ili, cak, пekoгiscenu info1macijt1 (4( Entiteti oznaceni objektiпш 
stoje ll specificnom odnosu sa p1·ethod110 pomenutim diskuгsnim entitetimri, 
odnosн istaknutog delimicno uгedenog skupa. Odnos kшefe111cijalnosti, koji moze 

9 'Grogan' је ime 1iciюsti и юmanu kojaje, pre ovog pominjanja, poslednji put pome1шt;i cak ti·i pog1nv1ja 
ranije. 
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postojпti izmedll гefeгenta topikalizovanog objekta i nekog antecedentnog entitet<i 
takoc1e spada н odпose шеdепоg skнp<i. 

5) Sto :-.;е ticc diskш-s11i'1 ftшkcija topikalizacijt: DO, to sн iste 011е pretlшdno 
po111erшte cive istov1·e111ene Љnkcijc koje vazc i kod cl1·ugЊ •p1·eposi11g' 
koпstrukcija. Pojednostavivsi ovu tvгcl11jt1, 1110gli Ьisn10 1·eci da је jcdn11 oci 
pп1g111пtskil1 Љпkсiја topikalizacije u stvaгi to dп se stvпгaju dvn naglaseпп, 
ist01kn11ta polowjn 11 1·ece11ici . .Jedn11 јс polozilj н kome se nnlnzi fokнs 1·еёс11iсе, а 
d1·ugi је i11icijпlпi polozпj, lt kоше se nnlnzi DO. Fokш; rece11ice је lt pгedikatн, 
usme1·e11 Пil glavпi g(agol, ili cesce, na neki oci e\e111enata U p1·edikatu koji је 
ko11tп1stirnn sn 11сёi111 p1·etlюdno гecenim, р1·е ncgo sto је поvа infoпnacijn. Kada 
bi DO bio linnlпi e\e111ent, оп bi bio glav11i kпnclidat za 110siocп fokнsa, а onda bi 
koпtпisitгani element u okviгн pI"edikata bio d<1leko manje istaknнt. Topikalizacija 
DO, ргi сеmн on dobijп foпoloski пagl<isak ( cf. Pгince 1981 Ь ), omogнcava dп 
postoji i fokus 11 pгedikatu i na DO. 

ТЕМА ТIZACIJA DIREKTNOG ОБЈЕКТ А U SRPSKOM JEZIKU 

Sto sc tiёe temntizacije DO tl sгpskom jezilш, pгeciznije н sгpskolнvatsko111, 
lingvisticka literatuп1 nнdi daleko mапје podataka. То i пiје m11ogo iznenadнjuce kпda 
se i111a н vic\11 cll1 tl velikoj gп1111atici Milыjla Stevanovica ( 1986) jedva da imn пekoliko 
stгanica о 1·cdt1 1·еёi tюpste. 

Novijn sc1·bok1·oatisticka Jitc111tш11 doпcklc 1шclokn11dt1jc ov~1j nedostutak. tJ 
rшj0Ьim11ijoj stнdiji 1·ecln 1·eci н s1psko111 jeziku, L.j. Popovic ( 1997: 11-12) istice dct so 
glпvni ёiпioci koji odгeduj11 rcd 1·еёi dve koegzistc11t11e i шeclt1sob110 povczanc 1·ecer1iё11c 
st111ktшe - g1·11nшtickn (npstп1kt11n) i info111шtivn11 (aktнelne v1·cdr10sti delovn 1·ccenicc). 
Novijc g1щnнtike i stнdije p1·ave гazlikt1 izшcdн pгcdikatskЉ i komunikntivnih 1·ecer1ica 
(Staпojcic & Popovic, 1997: 181-182) i izmec1н "apst1-aktnog, konteksttшlпo 

neukljнcenog геdа 1·eci, koji је osnovni semпnticko-gп1maticki геd 1·eci, i aktt1aliziгa11og, 
konteksttшlno нkljuceпog геdа гесi" (Silic 1984:9). Takode se istice i metodoloskn 
distiпkcijп d::i se prvi p1·oucпv::i пп 11ivoн 1·ecenicc а d1·t1gi па nivoн konteksta. (Silic 
1984:9). Ti1ko, dobro pozпata ali nep1·eciz1ш tvi·dпjп dп је 1-ecl reci u s1psko111 jczikt1 
slobodan, osim sto enklitikc пс mogн st::ijпti н i11icijalno111 polozпjt1 н 1·eёe11ici 1 u rюvijoj 
litc1·пtш·i n111ogo p1·czic11ije glпsi: "Ri1sporecl S+P+O је tipicni 1·nspo1·ed kons1itt1e1шtп 
p1·edikntske receпicc fо1111iпш~ sa prclaznim glngo\om ... Опi se mogн i slobodno 
raspo1·eclivati, a\i пе bcz p1·avila." (Stnnojёic&Popovic, 1997:353). lli, kш.i Silica 
( 1984: 14): "Osnovni se1ш111ticko-gr·nnшtiёki (ne:1k1t1elizjпшi, ko11tekstun\no ne11klj11ce11) 
1·ed kon1po11cпnta LJ п~сепiсnпш sci objektoПl јс S+P+O а нktнaliziпtni (k011tekstш1lno 
t1kljt1ce11i) re(f komponeш1ti1 јс S+P+{), S+O+P, P+S+O, P+o+S, O+S+P ili O+P+S." 
Zaniшljivo је, dn, zаёвdо, ni оп пе рошiпје роsеЬпо геёепiсе sn izostavljeniш 
sвbjektom. 

Silic, kao i Stш10jcic i Popovic, istiён da se pe1mt1ti1·пnost kompoпcnatn S, Р i О 
mоп1 tiovoditi t1 vczta sn ko11tcksto111 i sa konшпikntivnom sitшicijom. Medнtim, 
koпtekst i konшпikntivnn sitш1ciji1 kojimn ovi :шtшi ilt1strt1jt1 ovri svoja znpnzппjn st1 
snпю pita11jn па kojn se шlgovnг::i гсёепiсаmп sa pe1·m1.11ovani111 koa1stitнe11ti1ш1, шl kojil1 
пeki 110sc poz11at11 1.1 neki 110vu infom1ncijt1 (mшшо). 

Sta sc clesilo? nl lvaп је udario Marka. 

nli i Ы Mnгka је uda1·io lvan. 
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Razlika је u tome da se u гecenci pod а/ pгuza info1macija о lvi1nu а н Ы о Maгkt1. 

(StanojCic&Popovic 1997:355).
10 

Najvise podataka о tematizaciji DO u нpskom daje monogгafija Lj. Popovica 
(1997), mada sн i н njoj p1·imeгi uglavnom navodeni bez konteksta. Tematizov;:шi 
diгektni objekti se ti·etiгajн kao kose centшlne teme (sti·. 36-41) ili kao fakultativпe 
globalne teme (stг. 54-62). U pгvom slucaju "objekat dobija нlogt1 objekatske сепtгаl11е 
teme а subjekat se I"ematizнje, ... iпfoпnativna Љпkсiја гecenice Si1stoji se LI tome da se 
pokaze sta se desilo ili se desava Sa pojmom oznacenim objektom." (op.cit.:36). U OVOlll 

slucaju dolazi i do foki1lizacije subjekta (op.cit.:59-60). U dгнgom slucaju "objelшtsko111 
pojmu se daje tematski znacaj ne samo и odnosu na i·ematsku iпfoгmaciju пеgо i Ll 

odnosu na info1maciju sadгzanu u subjeki1tsko-p1·edikatskom segme11tt1." Tematizovnni 
objekat ima i·eceпicni znacaj i sluzi kao globalna tema, kao infшmativni okviг zп 
subjekatsko-pгedikatski segment (=gгamaticki centшlno tematizovaш1 геmн). 
(op.cit.:54-55). Razlozi za ovakvu temi)tizaciju sн kontekstualne pгirode (nastavljacka 
koћezija, gde postoji odnos kшefeI"encije S<l nekim c}anom pгethodne гecenice, jf j 

kontгastivna kohezija) (op.cit.. 58-60) ili stilistiticke piiгode, zbog impI"esivnosti 
objekatskog pojma (op.cit .. 61-62). 

Pogledajmo sada nekoliko primeгa iz koгpusa, gde su гecenice sa tematizacijom 
DO navedene u sirem kontekstu u kome su нpotI"eЬljene. 

(6) Na taj nacin Haim је zustгo i mnogo ргiсао о velikim i bogatim jevгejskiш, 
g1·cki111, ра i tuгskim pшodic<1ma iz Smiгne, zadгzi)vajuci se нvek na lпнpnim 
dogadajima i teskim stvaгima. А SVAKO TAKVO PRICANJE zavгsavao је 
cudnim povicima, gotovo kliktanjem: 11Е? А!" (AndгiC/39) 

In this way Haim talked шpidly and i1t lengtl1 about the lш·ge, pюspeгous Jewisli, 
Gieek, Tuгkish families fгom Smyшa, pausing always at mајог events and 
difficulties. And EVERY ACCOUNT OF THIS IOND would end witћ сшiонs 
sounds, almost а с1у: 'Eh? Ah!' (e-Andl"ic:l 74) 

(7) Izgleda da vaskoliki svet nema za njega dovoljno c111ih vesti i nepгavdi i stгadanja. 
SVE 1Н on Ьгzо u sebi ргеп1di, ispI"ica, i zaboгavi. (Andi-ic:89) 

lt seemed that the tшiveгse did not contain enough mise1y, injl1stice and sl1ffeгing 
fог him. Не гe-woгked ЈТ ALL пipidly in himself, 1·elated it and foгgot. ( e
Andгic:2l6) 

(8) Ocevici su ga pгepoznali ро celicnim zubima. OVU VEST је ргепеlа sva z::ipadnn 
buгzoaska stampa, zeljna spletki i senzacija. (Kis: 117) 

Не was recognized Ьу his steel dentuгes. THIS NEWS was caiтied Ьу tlie 
entiгeWesteш bouгgeois piess, eagel" fol" intl"igue and sensation (e-Kis:109) 

(9) U svojoj stг::isti da sve kaze i objasni, on је isao mnogo dalje od onog sto obican, 
zdгav covek moze da vidi i s<izna. PRIZORE КОЛ SU SE ODIGRALI IZMEDU 
DVOJE LПJDI, BEZ SVEDOКA, on је znao da ispгica do nevel'Ovatniћ 
pojedinosti i sitnica. 1 nije samo opisivao ljude " .. (Andгic:39) 

1° Kod Silica (1984:41-44) ovo је daleko ЈЋZгаdепiје, Ltli tukode t1 ko11tekstt1 (111ogt1ciil) postavlje11il1 
pitanja. Popovic (1997:34) takode ш1vodi da se i11foпш1tiv11e пktualizacije оЬiспо ispitt1jl1 poi110cl1 рitнпја 

koje se 1110ze postaviti da Ьi se kпо odgovo1· doЬila data i11forпшcija. 
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In is pnssioп to sпу n11d explai11 eveгytlii11g, ... , l1e went fаг fшtћег Њап wћat ап 
огdiп:ну, l1ealtћy mnn cottld eve1· find онt. Не coнld 1·elate SCENES WI-ПCH HAD 
ТАКЕN PLACE BETWEEN TWO PEOPLE, WIТHOUT WIТNESSES, iп 
нnbelievaЬly fine detnil. And I1e did not 011ly descгiЬe tl1e people . . . ( e
Andгic: 173) 

Na os11ovL1 analize koгpL1sa dosli smo do sledecill znpnzanjn о tematiznciji 
diгektnog objekta Ll sгpskom jezilш: 

1) Receпice sa tematizovпnim DO шоgн se svгstnti u dve osпovne siпtaksticke gп1ре: 

n) Опе н kojiшa је izostavlje11 sllbjeknt, tj. gde glagol flektiv11im nastnvcima 
izшznvn lice, гоd i Ьюј, kao 11 pгiшeгirnn (2) i (6). 

Ь) опе ll kojimn postoji sl1bjekat. Ovпkve I"ecenice se dпlje mogll IЋzlikov::iti ро 
mestн sнbjektn i glagoln (ozпakn V) 

Ь 1/ гedosled OSV, kao н (7), (9) i ( 1 О). 

Ь11 / гedosled OVS, kno t1 (8) i (11). Ovt1 konstгнkciju cemo zvпti temntizncija 
sa invel'zijom. 

Ako ргiшепimо Popovicevн (1997) teгmiпologijL1, slнcnj OVS pгedstnvljao Ьi kosн 
ceпtгnlnu temн, а OSV fakultntivпн globalш1 tematizacijt1. Nas pгvi slнcaj, gde пеша 
subjekta, veгovntпo Ы se takode mogao podvesti pod fakt1ltntivш1 globnl1ш tematizncijн. 

2) U гecenicama оЬа tipп moguce sн pгiloske odгedbe i clopнne н medijnlnom, i 
cesce, н fiпnlnom poloznjн. Temntizovaпi DO moze Ьiti i objekat neke glagolske 
dорнпе glпvnog glagola, kao ll (9). 

3) Ро foл11i, diгektni objekti kod оЬа tipn 1·ecenica su imeпicke fгaze, koпk1·et110 

1·enlizovn11e kno i111eпicc, zame11ice (7) i ( 11) (pokazпc i \iёпе), ili n10difikovю1e 
i111e11iёke fшzc (2), (6), (8), (9). ( 1 О). Кшl fo1·me sнbjekntn, 111edнti111, postoje 
z1шtr1e 1·azlike, znvisno O(I tip<t 1·еёс11iсе. U OSV recenicnma sнbjeknl је kп1tпk, 
i111cnicп ili Z<tme11icп, tiok је t1 OVS 1·eёenic<t111п p1·ilic110 dнg, н оЫilш 
111otblikovпne ili koor·dinir·;шc imeniёke frпzc. 

4) U pogledн infoпnacionog statнsa osпovnil1 геёеniсnЉ elemenata postoje п1zlike, 
zavisпo od sintakstickog tipn temпtizncije. U гecenicama tipn objekat - glngo! 
(OV), DO пosi datн infoгшacijн (6), ili infeгпbilnп (2), ili, cak, nekoгisce1ш. 
lr1fo111шcio11i fokt1s sc nalazi LI pгe(likпtн, па samoш g1пgolt1, ili n<t neko111 
пdve1·Ьijalt1. U 1·сёе11iсшш1 tipa objekut - subjckat - glugol (OSV), sнbjekпt 110si 
d<ttLJ ili, 1·eclc, novu i 11eodrcdcnt1 i11fomшcijt1, kao LI ( 1 О). DO nosi datt1 il i 
infeп1Ыlrш inJoг111acijt1. Nenaglпse11 је, пli је ipilk istnkrшtiji щl st1Ьjekt::i. 
lnfoпnncioпi fokнs sc i OV(le nnlпzi и p1·e<iikatu, пп sпmom glпgolн ili nckoj 
dopнni ili od1·e,1Ьi. U reёenicamп tipп OVS sittшcijп је veoma. 1·nz\icЊ1. ОО 110si 
di1tLI (8), ( 11 ), геdе iпfcшbll11u infoпnпcijн, g\agol tп.kode nosi гelпtivno poznntн 
i11foпш1cijt1, i ncnпglase11 јс, dok subjekпt н ogюmnoj veciпi slucпjevn пosi 110vo 
iпfonnпciju. Спk i kadп је infoпnncija kojtt пosi subjeknt poznatп, 011n је mапје 
poznnta od i11fo1macijc koju rюsi iпicij<tlni ol>jekut ili јс ko11trastil"пш1 ili poselmo 
rшglпsenп пckirn intenzifikato1·im, kao н ( 1 1 ). 

(10) A1·k(l(/Jle i platfonnske igre: Ove dve Vt"Ste igaп1 stпvili smo zajedno јег Sll vec 
pocele da izt1miп1. Vise se ni пе secam kadn је izasla poslednja cista aгkada, 1:1 od 
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posledпje platfo1mske ig1·e jos malo ра се biti godinн dana. Iп:ice, OVE DVE 
VRSTE IGARA dosta ljlldi smatгa decjim. ОЬе sн vгlo stш·e i рошаlо st1 slicпe. 

(Nasa Ь01·Ьа) 

(11) Haim, koji је, рогеd svoje licne muke, stizao odneklld sve da snzna ili Ьnг dn 
пasluti, objasпjavao је stvaг tako da mladica sad sigшno ispituju ... 

SVE је znao i SVE pгedvidao (iako ne sve нvek tacno) ovaj Haim iz Smiгne. U 
ovom slucaju piedvideo је dоЬго. (AndгiC/54) 

Наiш, wl10, fог all his own ргоЫеms, somehow succeeded in discoveгing ог at 
least guessing eveгything, explained this Ьу saying that Ње youпg m::ш wns 
ргоЬаЫу undeг inteпogation ... 

Tћis Haim fгom Smyгna knew EVERYTHING and pгedicted EVERYTHING (even 
ifnot '1lways accшately). In this case he was гigћt. (e-Andгic: 185) 

ТЕМА ТIZACIJA, POSMATRANO IZ KONTRASТIVNOG UGLA 

Sta se moze zapaziti kada se posmatп1ju prevodi iz ko1pusa? 

1) Na osnovu pгevoda jezickih segmenata sa OSV гecenicama u engleskom ш1 
s1pski jezik, носаvа se da је p1·evodni ekvivalent konstгukcija sa izostavljeпim 

subjektom и sгpskom. Redosled OV (14 ргimега) је cesci nego VO (10). Ne moze se 
izvesti nikakvo konkгetno pгavilo о tome sta uslovljava jedan, а sta dп1gi гedosled. 
Analiza sintaksickih i info1macioniћ pai-ametaп1 kao sto su, na ргiшег, fшma DO, 
inf01macioni status, slozenost glagoskog oЫika, pгisustvo pгiloskih odгedbi i dорнпа н 
1·ecenici, nije ukazala ni па kakva cvгsta pгavila. 11 

2) Na osnovн pгevoda jezickih segmeш1ta sa tematizacijom diгektnog objekta u 
s1pskom ш1 engleski jezik moze se zapaziti IЋzlika na osnovll toga da li је sнbjekat 
inve1iovan ili ne, а skoгo da i nema 1-azlike и pogledu pгevoda konstгнkcija OV i OSV. 

Sipska konstгukcija OSV pгevodena је kao SVO, sto se i rnoze ocekivati s obziгom 
da је u ЩJskom subjekat data inf01macij<J а objekat data ili manje data, tj. infeг<JЬilna, а 
glagol ili adveгЬijal nose inf01macioni fokus. 

OV konstгukcija је uglavnom takode p1·evodena engleskom SVO konstгukcijom i 
to kada objekat nosi manje datu infonnaciju а glagol fokus. Sгpske OV konstшkcije bile 
stt ргеvоdепе i nekim engleskim konstгнkcijama н kojima је entitet oznacen diгektnim 
objektoш u s1psk0111 oznacen subjektoni u engleskom, bilo tako sto је ргошепјеnа t<icka 
gledista, ili glagol, kao u pгimeгu (6), ili је engleska гесепiса u pasivu. Опо sto se ovde 
cini zш1cajnim sн dve pшvilnosti. Jedna је da entiteti oznaceni sгpskim diгektnim 
objektima pгedstavljajн bilo datн bilo infeIЋЬilnu info1maciju, ali tt оЬа slнcaj<J ti entiteti 
se mogu shvatiti kao clanovi nekog delimicno шedenog, u pгimaocevoj svesti istaknнtog 
skupa. Dгuga је da eпtitet oznacen sгpskim diгektnirn objektorn pгedstavlja datt1 
info1maciju koja је jos i нaglasena nekim intenzifikatol'Om kao sto su zamenice i pгidevi 
kao 'svako', 'isti'. 

Konstгukcija OVS је t1 vecini sluc<Jjeva pгevedena eпgleskim pasivпim 

гecenicama и kojima је v1·silac IЋdпје oznacen p1·edloskom fгazorn sa 'Ьу'' kao l1 (8). То 

11 Mozda bi mogla da se posmatп1 tekstualпn pюg1·esijn, tj. da li se гadi о teшatskom ili 1·e11шtsko111 (Qlliгk 
et nl. 1985:1430 -1432), оdпоsпо рагаlеlпош ili liпеапюш poveziv::щju (Silic 1984) Takvn tekstualпa 
aпnliz:i, 111eduti111, jos пiје шаdена u ovo111 ist1·azivn11ju. 
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se moze gotovo sm::itгati pгaviloш kad::i. sн н sгpskoj 1·ecenici objek::it data iпfoгrnacija 11 

sllbjekat је dнg i пosi поv11 i11foпnacij11. Ukoliko је 11 sгpkorn objekat ozпacavao 1штје 
dпtн il vise iпfeп1bil1ш iпfoпnacijll, n sнbjekat поv11 ili nekoгisce1ш ili cak dntн, eпgleski 
pгevod је bila koпst1·llkcij::i sn kanoпicnim SVO гedosledoш, kao ll (11 ). 

Sta se rnoze zakljuciti па os110v11 ovih zпраzапја о pгevodima i нрогеdепјеm opisLl 
tematizacije 11 englesko111 i н sгpskom jeziku? 

1) Sintпksicki, 11 engleskom postoji sпmo jed:m tip, п to је OSV konstгukcija. U 
sгpskoш, рогеd OSV konstгukcije, postoje i OV i OVS. 

2) Posmatп1jвci isklj11civo sintaksicki гedosled konstitвenatiJ, mog\o bi se гесi da 
engleska OSV konstПikcija foпnalno odgovaгa sгpskoj OSV koпstllkciji. Medнtim, 
posmatшjllci infшmacioni st<ltlls iпicijalnЉ elemenata, uocavшno da је ll ыpskom 
objekLlt шnogo mапје kontekstвalno ogгaпicen. То se potv1·d11je i p1·eglec\0111 
pгevoda, gde је Sll sгpske QSV Гесепiсе gotOVO isk\jнcivo p1·evode11e e11gleskiПl 
kr111011icni111 гedosledom SVO. 

3) Dok 11 eпgleskom postoji vгlo stгog diskшsni вslov za siпtaksicki i pп1gпыtski 
isp1Ћvш1 tematizпciju, cini se da 11 sгpskom takvog ogпшicenja пепы. Eпg\eski 
teшatizovani objekti, bez obziш da li sп foппalno od1·edeni ili neodгedeni, d[] li 
iшnјп koгefeгeпcijalпi aпtecedent tl pгethodпom diskшsв ili пе, i da li ozn.icпvnjll 
di1·ektno pornenвtu, infeг.ibilnu, ili, cak, nekoгisceпн iпfoпnacijн, oz11ncav.ij11 
eпtitete koji se mog11 slivatiti kao cl.inovi nekog skupa (koji је istaknнt 11 svesti 
pгirnaoca роп1kе). Sгpski objekti геdе imajн k01·efeгencijnlni :шtecedeпt, а odnos 
iпfегепсiје nije ргеkо nekog skнpa (koji se evoci1Ћ u svesti pгimaoca) vec s11 
mogнci i dгLJgi tipovi logicke infe1·encije - tempoпilne, sitнacioпe, Љпkсiоп::~.lпе 

veze itd. 
4) Pos111at1Ћ110 iz нgla diskшsпЊ Љnkcijп, Lt englesko111 teшatizova11i DO sc poselmo 

istice, а postoji jos ject1111 istakш1ti, Љkпlпi polozпj u гесепiсi. U s1·psko111 i11icijп\11i 
objekat 11 OSV i OV ko11sl111kciji L1glavnom se smatл.1 koпtekst11alr10 i1kljнce11i111, 
dakle i neniJglnsenin1. Ukoliko DO пosi eksplicitno 11ov11 ili kопtгаstiл.шн 

iпfoпnaciju, on јев tom slucпjн i fonoloski naglasen 12
• 111 OVS koпstLJkciji DO је 

nnjcesce kontekstшilizov::i.11 dok је fokнs нsmeгen па fokalizovani st1bjekat. 

f'\lnkcijLJ teinatizncije LI s1·pskorn, 11ije, dпklc, stvш·ш1je clva роsеЬпо 11aglase1111 
polozпja, nili evoci1·ш1je nekog ski1pп. 11iti оzшн::аvпnјс presнpozicijc 1·cce11ice kao 
istaknttte Lt cliskшsн. Tcnшtizacijn di1·ekt11og objekta zrшёi jcd110stavпo рrо111с11н 
1·есе11iё11е pc1-spekti\le, t&tko da ш11csto sвbjekatsko-p1·cdikatske peгspcktive s1нЈа postoji 
te111ntskn pc1-spcktiva, gde је temпtizovani objekпt tema, а p1·edikпt ili sнbjekпt i p1·eclikat 
znjed110 pгedstпvlj::ijн jezgro. (Stшюjcic&Popovic 1997:356-358). Pi-ecizпije~ 
tematizovппi objekat је ili kosa centп1lnп tспш (н OVS) ili fпkt1ltпtiv1ш globнlш:i tспн1 (н 
OSV) (Popoviё .1997). 

12 Zo:ilnzcпю se, 111edt1tim, za гazdvajo:iпje forю1oski!1, siпtnksickill i stilistickil1 k1·iteгijtr111o:i. Sт<1tншю da јс 
OSV g(le је О 11ovr1 ili ko11t1Ђsti1-n1ш i11fom1o:icijo:i, koja пosi р1·i1шш1i o:ikceпat u 1·ece11ici, i koja se s111at1·a 
stiJistit:ki 1ш11·kirшю111 i stiloge1ю111 koпstukcijorn (Silic 1984:4 Ј-43, 63-64) i fш1kcio1шl110 1-nzlicita ос! OSV i 
OV о kojiшo:i је ovde bilo 1·cci. 
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ZAKLJUCAK 

Na osnovt1 ргеtlюdпо izlozenog nюg;:ю bi se izvesti sledeci zak\jucak о 

temritizaciji dil'ektnog objekta в sгpskoш. 
N<1sa pocetna podela na dvп osnovna, odnosno ti·i sintaksicka tipn, z<1vis110 od toga 

d<1 li t1 гecenici postoji sl1bjekпt ili ne i na kome је mestн, cini se da nije оргаvdаш1 LI 
diskшsno-Љnkcionalnom pogledu. U tom smislв mogli bismo pгihvatiti Popovicevu 
( 1997) distinkciju izmedu kosih centп1lniћ tema (sto Ъi odgovaгalo OVS) i fakнltativпi\1 
globalnil1 tema (sto Ъi odgovaгalo OSV i, veгovпtno, OV, madп Popovic gotovo da i ne 
pominje taj tip). 

Uzevsi н obziг i konst1·ukciju OV, mozemo zakljнciti da su koпstгukcije OV i OSV 
в info1macionom i diskшsno-funkcionalnom pogledu mnogo slicnije jedna dшgoj nego 
sto Stl to konstшkcije sa subjektom osv i ovs. u konstгukcijnmп ov i OSV, 
infoгmacioпi stпtus objekat<i, s jedne straпe, i pгedikata (glпgolп, od1·edЬi i dорш1а) s 
dгuge, isti је. Objekat nosi info1maciju koja se moze smatгati d<1tom tI odnosн па 
pгimaoca, iako 11е нvek i datom u odnost1 nп diskшs. Moze se smat1Ћti d<J takvi objekti 
postavljajLJ temв о kojoj se nesto saopstava tom konkietnom l'ecenicom. S d1·uge stпше, 
istice se fokt1s koji је u pгedikatв, а koji moze Ьiti sam glavni glagol, modпlni glagol, 
negacija, od1·edba, dopuna ili cela situacUa ili гadnja izгazena pгedikatom. Razlika 
izmedu OV i OSV konstгukcije, gde i leksicki neiskazani i leksicki iskazani sнbjekat 
pгedstavljпjн diskuгsno poznatu info1maciju, је u tome sto se u osv konstп1kciji 
subjekat i eksplicitno identifikuje, sto је ponekad uslovljeno d1·ugim subjektima l1 

diskuгsu, kao Ll pI"imeгн (7). 
Funkcija konstгukcije OVS, gde је tematizacija di1·ektnog objekta komЬinovana 

sa iпveгzijom sl1bjekta i glagola, пiје samo da postavlja temu, polaznu tackt1 рогвkе, 
koja је, inf01maciono, pozпata i u odnost1 па р1·i1шюса i u оdпоsн na diskuгs. Mnogo је 
znacajnije da se postavljanjem u finalni polozaj st1bjekta, koji nosi fokнsnu, novu, ili н 
svakom slucajн manje datt1 infoгmacijt1 nego ona kојн nosi objekat, v1·si п1spoгedivaпje, 
'pakovanje' info1macije, tako da data pгetlюdi novoj. Osim toga, entitet оzппсеn 
fokalizovanim Sllbjektom moze se sJivatiti ј kao clan nekog deli111ic110 шеdепоg 
logickog skupa, prisнttюg u svesti pгimaoca pOl'uke. Kako se н nпjvecem Ьгојн s!Licajeva 
гadi о dнgim st1bjektima, ovakvim raspшedom se takode i 'tezi' 1·eceпicni element 
postavlja na kп1ј 1·ecenice. Na taj nacin se kombinuju tгi pгincipa, da data infoгmacija 
pгethodi novoj, da se fokus nalazi na kгajt1 гecenice, i da se tezi elementi гaspo1·edt1jt1 ka 
kгaju гecenice. Ovi pгincipi se mogu smatгati vazecim ne samo za engleski i sгpski vec i 
za dгuge jezike. (Gгeenberg 1966). 13 

I na sпmom k1-aju, jedno zapazanje koje је teгminoloske pгirode. U engleskom 
jeziku D. Cгystal (1985) navodi te1mine 'topicalization' i 'thematization' gotovo kao 
sinonime da oznaci konstшkciju koja је pгedmet ovog гаdа. Te1mini 'topic' i 'Њеmе' 
(iako se па sгpski оЬа pгevode kao 'tema '), medutim, пе oznacavaju iste ројпюvе, p;:i 
stoga te1111i11 'topicalization' ('topikalizacija'), koji је i siгe pгihvacen, smпtгпnю 

pгikladnijim. Z<1to smo ga ponekad i koгistili kada se шdi о opisu engleskog jezikri. U 
sгpskom jezikll, te1min 'tematizacija' veoma dоЬго odшzava pгagmatsko-diskшsnt1 

funkciju ovakvog геdа гесi - postavljanje teme, uspostavUanje odгedene tematske 

IJ Ћebnlo bi 1·nzinot1·iti i ko11st1-ukciju koja nije obuћvnceпn oviщ 1-ado111, n to је VOS. Silic ( 1984:45) 
nnvodi dn su VOS i OVS, pri kontekstualnoj llkljuceпosti konstitt1ennta О i У, i11foшшcio110 gotovo iste 
ko11stukcije, sa н1zlikoш da У ima veci stepea koшunkativnog dinamizma od О, ра је 1·edolecl OVS 111а11је 
1щg\nse11 od VOS. 
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peгspektive. То је, medutim, slucaj sarno kod OSV i OV koпstпtkcUn. Zbog sintaksicke, 
а рге svegil Љnkcionalne г<izlike, Ьilo bi pozelj110 da se za OVS konstп1kcijt1 pгedlozi 
dн1gi teпnin, 1ш:iknг za pocetak i tako 'пеzgгарnп' kao 'tematizacija sn fokalizacijom 
sL1bjekta'. 
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DIRECT ОВ.ЈЕСТ TOPICALIZA710N IN ENGLISH AND SERВIAN 

Summary 

The paper presents the results ој а corpus-based contrastive stucly ој direct o~ject 
jronting in English and Serhian declarative sentences. The starting point ~vas tlze 
analysis of .fonnal, .functional, semantic a11d pragmatic cћaracteristics ој initial llirect 
objects апс/ t/1e sentences ~vith such topicalizations, ~vhich ~vas jolfmved /Ју tlu: 
identification ој' discourse junctions ој suc/1 ~vord orders. These .f'unctions сап Ье (~!·а 
textual-cohesive or pragmatic nature, ~v'1ic'1 is primarily related to t/1e informatioп 

status ој the topizalized DO, i.e. the type ој the relation.ship bet~veen the entity deпotell 
Ьу the topicalized DO and otlier discourse entitie 
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Vladimir .Jovanovic, Filozofski fakultet, Nis 

DENOMINALNI GLAGOLI U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI 
PREVODNI EKVIV ALENTI U SRPSKOM 

1. UVOD 

ћedmet ovog i-ada је pI"Oucavanje denominalnih glagola и okviш mOl'foloskog 
procesa konveгzije и engleskom jeziku. Konverzija predstavlja "а te1m used in the 
study of word fo1111ation to геfе1· to the derivational process whereby an item comes to 
belong to а new woгd class without the addition of an affix", 1 kao u p1·imeгu: 1 could 
inventory all night, for he had devoted all l1is life to tbls cullecting o.f collections. Ovaj 
pI"Oces danas zauzima visoko mesto ne sL11110 u tvo1·benoj n101·fologiji, vec i medu 
osnovnim obelezjima engleskog jezika, te p1·edstavlja odraz r1jegove u sustini analiticke 

. d 2 
ргtго е. 

Pгima111i cilj ovog шd;:i је da se putem inteгlingvalnog kontгastivnog pгoucavanja 
sagledaju denominalni glagoli u okviгu savгemene engleske tvOl'be гесi, 11z нtv1·divaпje 
tI"anspozicije и pгevodnim ekvivalenatima p1"ilikom p1·evodenja na sгpski jezik oЬlika 
nastalih ovim tipom konvel"zije. 

Nepostojanje konveгzije и si-pskom jezikн, ili sпsvim zancm111·ljiv Ь1·ој slLicnjcva 
pretvaranja,3 kako se ovaj p1·oces оzш1ёаvа н novijoj !H-pskoj lingvistickoj 
te1minologiji, potvrduje da nije k<ш1kteгistiёno za jetlпn jezik bogate Лcksije tla 1·eci 
konve11uje iz jedne и dшgu vгstu, posebno imeпicc sгpskog jezikn н glagole. Dakle, 
kako se ne moze ocekivati da Се denominalпi glпgoli U cпgJeskom jeziku LIVek imnti 

1 D. Crystnl ( 1985) Л dic1io1шry ol' l.inguislics :шd Plю111:1ic:;, Bnsil Blr11;k\Ycll, ОхЉпl, str. 75 
~ Na ШЩOVLI stoti:;tickog ii>pitiv:шja Ll7.orka 11юdcr110g cщ~lcskog lckstil {IU l OU rcci, сlоЬiјсн јс i11tlcks 

i;inlctiёнosli cnglcsko!,!. jczikn ku.ii izпosi l ,6R, оt\1юs1ю, jct\1111 cщ,:Jcsk11 rcc prosec110 Sa(lrzi 1,61'! 11юrfctнa, 
sto јс u porctlc11ju sn 1lп1нi111 jc-z.ici11111, poscl>110 si111c1icki111 kaknv јс i srpski jezik, р1·iШ:110 нizak kt)clicijc111. 
Mct1111i111, ov11kvo :;t1111jc 11ijc шl 11vck kuп.1ktcrisoilo c11glcski jczik. tJ 11.iegovuj ш1jrrшijoj Љzi. tj. slilroc11glcskщп, 
11zщ·nk 1eks111 od 1 ОО rcёi рukщшјс dn јс pmscёun L1roj шш·fсnш ро jctlaюj rcci visi 11cg11 dщшs i iz11osi 2.12. 
Ovo pokazujc (li1 sc cн~lcski jczik tukoш r11zvoja 1ю:;lcpc11U 111c11jno 11 pr11vct1 agluti11ntiv11il1 jczikn, шl1юs110 
d:i јс poslepc1ю raslu ni111li1ic11ш;I IJ c11glesko111 jcziku. То sc prc svc~a od1юsi 1ш slr1blje11.ic Пck:;i.ic i 
poslcpcaio gt1bljщ1je llcktiv11il1 nni;t;ivnlш. (Oщ,џ11-ski l IJR4:62-IJ 1) 

3 OvCl је lcrmin koji upolrcbljovaju Stn110jcic, l'opovi~ i Micic ( 1989) u k11jizi S:1vrc111c11i :;r1}skol1rvntski 
jczik i kнllurn iz111z11va11ja, Zavod zн 11(\z\)c:11iki: i 1ш:;1nv11n :;rcdstv:i / Z<1vod zn iдl11vr111jc Lrdzbeнikn, Oi.:u~r;йl 
1 N11vi S:1d. 
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f01malne korespondente u srpskom, ovaj 1·ad nastoji da utvгdi p1·evodne ekvivalente, 
odnosno oЫike koji ne moraju biti fonщ1lni korespodenti, ali koji obezbedujн 
istoznacnost. Prema tome moze se konstatovati da је tertium comparationis, tгeci 
element p01·edenja, рогеd jedinica jezika OI"iginala i jezika prevoda, identicnost znacenja, 
odnosno pojmovna referenca u prevodno odgovaгajucim tekstovima. 

Као sto је vec pomenuto, sv1·ha гаdа је utv1·divanje transpozicije, ili "pгemestanju 
sadгzaja 01·iginala, na nivou reci, iz jedne vrste 1·eci u drugu, iz jedne v1-ste gгamaticke 
strukture u d1-ugu ... " (.Тovanovic 1991: 109), kao u prime1·u: We'll price ourselves out o.f 
the market, u prevodu Visokom cijenom sami сето sebe istisnuti sa trziSta. Vladimir lviг 
(1985:144) komentш·ise da za engleski glagol price out (istisnuti cijenorn) nema 
korespondentnog glagola u hrvatskorn ili srpskom jeziku i zato se transponiгa u glagol i 
imenicu, s tim da imenica pгedstavlja leksicki koi·espodent engleskog glagola. Svaki 
jezik, dakle, ima svoje kaгakteгisticne nacine ili ob1·asce strukturisaпja leksike u оdпоsн 
па semanticki sadгzaj. Tako, Robert Di Pietro konstatuje da prilikom kontrastiranja 
jezika cesto mozemo da primetimo da su identicni ili skoю identicni skupovi 
semantickih obelezja "ugradeni" u razliciti vrste reci: "One plays both go/f and tennis in 
English but опlу golf is also а verb: Не golfs and Не plays golf. ln ћench golf is only а 
nouп: 11 fait du golf, as is tennis: Il јоие аи tennis. Notice howeveг that а diffeгent vегЬ 
coпstгuction is used.for golf and tennis iп ћench". (Di Pieti·o 1971: 129) 

Sa dшge strane, moze se p1·etpostaviti da se pri pгevodenju engleskih glagola 
koпve11ovanih iz imenica, javlja u znacajnom broju slucajeva шzlika u semantickim 
distinktivnim obelezjima izmedu OI"iginala i prevodпog ekvivaleпta. 

U ovom гadu је kOI"iscena tehnika subjektivnog tipa, dakle individualna tehnikп, 
kombinovana sa jednosmernim pievodom kao tehnikom objektivnog tipa za utv1·divanje 
prevodnih ekvivalenata. Akceпat је stavljeп na poredenje ova dva jezika na osnovu istih 
tekstova, ргi сепш је engleski - jezik orginala, odnosno izvorni jezik (.Џ, а srpski - jezik 
pгevoda, ili ciljni jezik (Ј1). Za potrebe ovog гаdа koriscen је koгpus koji obuhvata 
uzorke pisanog oЫika engleskog jezika i odgovarajuCi prevod datih uzoraka na si]Jski 
jezik. Ko1pus obuhvata uzoi·ke tekstova razlicitih 1·egistara pisanih u b1·itanskom 
varijetetu engleskog jezika. 

2. КАКО DEFINISA Т1 KONVERZIJU 

Za роtгеЬе ovog rada pokusacemo da ponudimo jednu шdnu definiciju koja се 
nastojati da inkorpшira sve najbitnije elemente koji karakteJisu ovu pojavu u tvOI"Ьi гесi. 
Dakle, konverziju Ьismo mogli definisati kao proces и tvorЬi гесi koji pod1-azumeva 
promenu klase, funkcije, а time i znacenja neke leksicke jedinice, а da se ргi tome ne 
dogada nikakva pt-ateca foпnalna promena date reci u smislu dodavanja deгivacionih 
afiksa. Ovakva definicija bi, ро svemu sudeci, ostala nepotpuna ukoliko bi izostavili da 
pomenemo da time пе pгestaje da postoji oЫik iz koga је konverzijom dobijen njegov 
novi funkcionalni par. U protivnom, mogao bi se steci pogJesan utisak koji nose neke 
definicije, od kojih сето navesti onu koja konve1zUu obшzlaze kao "".tгansfeг of items 
undeг study to another pai1-of-speech агеа, in which p1·ocess all the fo1ms and functions 
of tће new family аге adopted, while all foпner characteristics and piope1iies аге 
d d" 4 roppe . 

4 Z. Bujas, (Ј 972) "А Contrastive Analysis Evaluation of Conversion in Eщ!;lish and Serbo-Croatiaв" u: 
R. Filipovic, ed" The Yugoslav Serbo-Ct"Oatian - English Cont1-astive Рюјесt, Reports 6, Zagгeb, st1·. 41 
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U gоге ponudenoj definiciji pominje se da se pгilikom koпveгzije пе menja sш110 
Љnkcija гесi, vec i znaceпje. Moglo bi se гесi da је ovo jos jedna od neoplюdnil1 dорнш1 
definisnnjн konveгzije kako bi p1·edstnva о t1kt1pnosti pojma bila роtршш. Naime, 
stup<шjem t1 novu klasu гесi, data гее popгima gгamaticke kaгakteгistike te v1·ste гесi, sto 
se moze videti jednostavnim pogledom па 1·ecnicke definicije, гecimo imenice gttn "а 
wеароп coпsisting essentiully of а metal tube fгom which Ьеаvу missiles ш·е thгowп Ьу 
tће fогсе of gunpowdeг" i iz nje konveгzijom dobijeпi glagol to gun "to pгovide witll 
guns; to assail with gtшs". Medнtim, jos vaznija implikacija ove kompoвente defiпicije 
је da н od1·edeno111 oЬimu i Ьюјu pi-imeгa (za sada neutvгdenoш), oЬlik nastao 
konveгzijom odstнpa od osnovnog zпacenja гесi iz koje је pюistekao. Tako, па ргimег, 
imenica lЋt ll engleskom jeziku oznacava zivotinju iz familije glodaп1, dok ОSЛОVПО 
znacenje glagola izvedenog od ove osnove: to 1-at, podп1zшncva samo pojedini aspekt 
poпasanja ove zivotinje. u kolokvijalnom govoп1 i jeziku sleпga ovaj glagol oznacava 
1-adnju ili ponasanje koje se nikako ne moze dovesti u vezu sa denotativnim znacenjem 
imeшce. 

Kako se cesto sugeгise u liteгatшi о koпveгziji, ne moze se svaka pгomena funkcije 
гесi smatrati konve1·zijom. Cesto se dogada da se za pott·ebe tгenutne komunikacije neke 
гесi upotгebe na nacin koji pгetlюdno nije zabelezeп u jezickoj pп1ksi, i koji ima 
jednokгatш1 нроtгеЬн, bez tendencije da ргегаstе u tшjan oЫik. Tadn govoгimo о 

takozvanoj nonce upotгeЬi, koja se moze okш-akteгisuti k<10 neka vгstti tгеш1tпе 

konveгzije kako Ьi, ро svemu sudeci, govoшik оdд;ао tok шisli i iZI"aza, ili izbegno 
zamkн poпavljtinjti Iecenice ili njeni\1 delova, ш1 ргimег, ... his сштеnt fascination апd 
featuгe of the Two Geшges, tће novel 11е has just ... eп ... co-aнtlюгed witћ tlint scieпce 
fiction wгiteг ... 

2.1 DENOMINALNI GLAGOLI 

Mec1t1 tipovima konverzije, оdпоsпо пizlicitim mпnifcstacijnmп рюссsп ko11ve1·zije 
t1 okviп1 skL1pa tradicional11Љ vrsta reci, najizп1zitije 111esto zat1zi111a konvcrtovn11je 
iшcпicn tl glagole, bez prateciћ promena u morfofonoloskom оЫikн. Копvс17.iјп 
iшenica t1 glagole, koji se ott1d nazivaju tlesub.o;ta11tiiч1/ ili tl«Jnominal 1ч•1·/Јs, ро шnogi111 
pokazпtelji1ш1 i studijanш p1·edstavljп najizrnzitiji scgшcnt ukнp11og p1·ocesa ko11ve1·zije LI 

tvщЬi reci, i ciпi pok1·etncki mclшnizшn za stvппшјс najveceg dela lcksickog ЉпdttSП 
cпgleskog jezikn 11п os110vu рюшеnс klase 1·eci. Ovo је sasvim 1·azш11ljivo kada se t1z111e 
tt obziг Ьгој postojecih imenica н рогеdеnјн sa Ьгојеm гесi u dгнgim klasama. Ktio 
polazna osnova za konveгziju koгisti se neinflektovani oЫik jedniпe imenica LJ 

engleskom jeziku, koji bez dodatka ili oduzimanja deгivacionih mo1-fema Ьiva 
tгtiпsfoгmisan tl glagol, kao t1 slucajн гесi gt·assl10pper kојп postaje gltigol to 
gгassl10ppee1· tl pl'imeп1 Му mind grasshoppered to Alison. 

Na osnovu jednog dela dijahгonijskog istгazivnnja ovog ргосеsа koje је spгoveo 
Finac У. М. Biese, aut01· је dosao do podataka koji mogu imati znacaja za bolje 
odslikavanje glngola koji sп konveгzijom pгoizasli iz imenica. 

The impoгtance of the nominal foгms of the ve1·b, the past pш·ticiple, the infinitive, 
and to а less deg1·ee the -ing fo1m, is evident. On the aveп1ge, the shш·e of tћese foп11s 
amoнnts to about tгее foшihs of all fшms couпted. It may justly Ье claimed that, in tће 
system of the veгbal forms, the so-called nominal fo1ms constitнte а рагt tћгонgh wl1icl1 
the infiltгatioп, so to speak, of conveгsion-veгbs into the veгbal paradigm has taken 
place. (Biese 1941 :319) 
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3. ANALIZA KORPUSA 
3.1 КARAKTERISТIКE DENOMINALNIН GLAGOLA U KORPUSU 

Ve1·balizacijn imeпica је najiz1-azitiji p1·oces medu vidovima konve1·zije, dшgim 
гecima, glagoli nastali konveгzijom iz imenica, cine najbгojniju gшpll гесi doЬijenih 
konve11ovanjem и koгpнsu engleskog jezika. U nasem koгpusu njihov ukupni Ьгој iznosi 
528. Као ilustгacija ovog tipa, posluzice naгedni p1·ime1·i iz k01vusa. 

(1) ... access to the thoughts that occasioned its utterance. (CN46) 
(2) Не kidnapped the student and chloroformed him ... (CW54) 

Gramaticki oЬlik и kom su zabelezeni glagoli н k01pusu Ьiо је takode jedna od 
od1·ednica na osnovu koje su шzvrstani denominalni glagoli. Sa tog stanovista, ovakvi 
glagoli su zabelezeni и sledecim oЫicima: 

а) и sadasnjem vremenu {Present Simple): 57 glagola 
(3) ".he anchoгs in mosaic at Monreale".(JВ138) 
Ь) и ргоS!от vremenu (Past Simple): 105 glagola 
( 4) ... and fш а time Netchaev's notoriety eclipsed that of Bakunin ш He1·zen. 
(CW172) 
с) pomocni glagol + particip ( Auxiliary + Participle): 24 glagola 
(5) It was he who had classed them as "toшists, travelling fог pleasшe ... (ЈВ182) 
d) и komblnaciji sa modalnim glagolom (Modal + lnfinitive): 30 glagola 
(6) ."it means only that we must tailol" those methods to the appropгiate 
context".(NH32) 
е) и pasivnoj konstrukciji (Passive): 72 glagola 
(7) ... New Ушk policemen аге mobbed Ьу hysteгical Levantines on".(CW132) 
f) и infinitivu (lnfinitive): 90 glagola 
(8) One of these officials will have the legal powe1· to sanction 
commitment ... (NH86) 
g) participu proslom (Past Participle): 83 glagola 
(9) ... attached historical significance to meanings secreted Ьу tће individual 
mind".(CN 78) 
h) participu sadasnjem {Present Participle): 39 glagola 
( 1 О) Newell and Simon ... summarize the pioneeгing work over the last ... (.ТG31) 
i) и oЬliku glagolske imenice {Gerund): 28 glagola 
(11) But since this bullying constitutes the last bulwaгk of his self
esteem ... (CW107) 

U odnosu na zakljucke koje је izneo Biese (1941 :319), rezultati su pokazali da se н 
ko1pusu moze p1·imetiti smanjenje udela denominalnih glagola и bezlicnom oЫiku, ali i 
d.alje ostaje cinjenica da је veliki pl"ocenat glagola zabelezen u infinitivu, pai1icipima i 
geгundijumu. U pшedenju sa glagolima и licnom glagolskom oЫiku, glagoli u 
bezlicnom Cine gotovo podednak deo ukupnog Ьюја шшliziгanih glagola, odnosno 
45,36%. 

Samo tri slozene imenice su и koгpusu konvertovane u glagole, p1·edstavljajuci 
tako pгevise mali Ъгој da Ъi se moglo izvesti neko uopstavanje u vezi ovakvog nacina 
pгomene klase. Medutim, interesantno је da su sva tri p1·imeпi zabelezena u bezlicnom 
glagolskom oЫiku. 

(12) ... with mothe1-s breastfeeding their baЬies".(CW188) 
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Рогеd toga, znj]cajno zapaz::шje је dn је pгetvaгanja imenica н glagole, lt odгedenoj 

meгi ргасеnо dodavпnjem adveгbijalпil1 paгtikula novonastalim glagoliшa. Na taj п<tcin, 
adveгЬijalnim pai·tiklllama se н izvesnoш smislu menja ili pгosi1·uje osnovno znaceпje 
glagola. Od sveukupnog Ьгоја konveгzijom dоЬiјепiћ glagola, njih 47 (н pгoceпtima 
8,88%) p1-aceno је ovakvim oЫikom. Neki od tipiёnih ргimега sн: 

(13) And theгe was по-опе to muck out. (ЈВ3) 

3.2 ANALIZA OBLIКA PREVODNIН EKVIV ALENATA DENOMINALNIН 
GLAGOLA 

Glagoli nastali konveгzijom iz imenica tt kшpusu se javljajн tt nekoliko гazlicitil1 
oЫika: infinitivн, paгticipu sadasnjem i pгoslom, u koшЬinaciji sa pomocnim glagoliшa, 
itd. Pгevodenje ovakviћ glagolskiћ oЫika tt koгpusu pгedstj]vljeпo је ll 

sistematizovanom pгegledu koji obuhvata 8 гaz\icitih kategoгijn, п1сш1пјнсi i nнltн 
ekvivalenciju, i 27 шzlicitili naёina. Кпdа se нzme н obziг velika гazliёitost u naciпiшa 
p1·evodcпja kQ(I ovog tipa, nije neobicna cinjenica da је veliki p1·ocenat p1·imeш, gotovo 
40%, p1·evede11 <.l111gacijim ohlikom od onog н kome је шiginalna 1·ес. Sledi pгegled 
nнёina p1·evode11ja deno111iш1l11ih glagola na sгpski koji obuhvata нglavnom opseгvncije 
н \'czi sп fo1·mom LJ kojoj s1.1 1-egistюvani pгevodni ekvivalenti. 

3.2.1. PREVOD GLAGOLSКIM OBLIKOM 

Glagolskim oЬlikom pгevedeno је 322 glagola doЬijenih konveгzijom iшenica, 
Cineci tako 60,98% svih pгevodnih ekvivalenata LJ okviш ovog tipa. U okviгн ove klase, 
najvise је slucajeva pгevodenja glagolom u licnom glagolskom оЫikн, zatim sledi 
pI"evodenje pomocu povгatnih glagola, glagolskih imenica i glagolskih pгiloga. 

3.2.1.1 PREVOD GLAGOLOM U LICNOM GLAGOLSKOM OBLIKU 

Pгevodenje uz pomoc glagola u licnom glagolskom oЬliku zabelezeno је 239 pt1t<1 
ili 45,26% svih ргimега p1·evodenja glagolskim oЬlikom. 

(14) ... the cгaftsmen had to Ье whipped, hundгeds ofteпified animals wеге 
Ьivouacking пеш· his раlасе, ... (ЈВ8) 
= ... majsto1·e је tгebali siЬati, stotine pгestJЋVljenih zivotinja taboГOVt1fO је kгај 
njegove palate,". 

3 .2.1.2 PREVOD POVRA ТNIM GLAGOLOM 

Usled semanticko-sintaksiёkih kaшkte1·istika glagola s1·pskog jezika, odгedeni Ь1·ој 
(58 ili 10,98%) glagolskih oЫika originala и p1·evodu mOl'ao је Ьiti tпшsponovt111 l1 

pov1·ntne glagole, Ьilo ргаvе l'efleksivne ili нzajamno-povгatne i medijDlпe, kojiћ u 
oгiginalu nema kada је гее о konve1·ziji imenica и glagole. 
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(15) ... is made to masquerade as а statement of objective ... (NH50) 
= ... maskiш se kao iskaz о objektivnoj naucnoj cinjenici ... 



3.2.1.3 PREVOD GLAGOLSKOM IMENICOM 

Glagolskom imenicom u p1·evodu su izшzavani uglavnom 01·iginalni glagoli u 
oЫiku gerundijuma (16 ili 3,03%), mada ima izuzetaka, kao sto se moze videti iz 
p1·imera: 

(16) ... reject this cш·eful policing of the bounds between liteгatuгe and theoгy. 
(CN16) 
= ... odbacuje ovako pomno cнvanje g1·anica izmedu knjizevnosti i teш·ije. 

3.2.1.4 GLAGOLSКI PRILOG SADASNЛ 

Glagolskim prilozima sadasnjim i pгoslim pгevedeno је 9 ili 1,7% svЉ glagola 
konvertovanih iz imenica. Skoгo ро pшvilu, oЫici participa sadasnjeg engleskih glagola 
nastalih konvertovanjem pгevodeni su glagolskim pгilogom sadasnjim: 

(17) ... we had also mocked those clean and legal species Ьу mimicking tl1eiг 
sacred".(.Ш 11) 
= .. .izгugivali tim cistim i zakonitim v1·stama oponasajнci njilюv sveti Ьгој. 

3.2.1.5 GLAGOLSКI PRILOG PROSLI 

( 18) ... his hoгn th1·ough hег tшiling cloak, pinning it to the deck. (ЈВ 16) 
= ... ргоЬо гogom njen dugacki ogгtac, pгikovavsi ga za palubu. 

3.2.2 PREVOD IMENICOM 

Neveliki bI"Oj glagola ima imenice za ekvivalente u pI"evodenju па ciljni jezik. 
Semanticki sadгzaj glagola prenet је na srpski jezik u oЫiku imenice 20 puta, а 
pгocentalno 3,78 % sveukupnih slucajeva. Moglo Ы se pгetpostaviti da се ovakav 
prevod nastajati iskljucivo u slucajevima u kojima se glagol javlja u оЫikн glagolske 
imenice. Medutim, kako se pokazalo, ovo vazi samo u 50% slucajeva. Ostali oЬlici u 
kojima se moze naCi glagol pгeveden imenicom nalaze se medu naгednim piimeгima, i 
ро svemu sudeci, dominiп1ju bezlicni glagolski oЫici: 

(19) But he сап advance по fшihe1· into this world of celebrity at least 
not ... (CW105) 

= Medutim, и svet slavnih mu је dalji pгolaz onemogucen, Ьагеm ako ne ... 

3.2.З PREVOD PRIDEVOM 

Nesto znacajniji zbir sacinjavaju prime1·i kada sн glagoli pгevodeni pridevom. U 
kol]JUSU postoji 58 ovakvih slucajeva (10,98 %), а njihov ЬЈ"ој se moze pгipisati tome sto 
su zabelezeni primeI"i glagola и tim p1·ime1·ima Ьili u pшslom pшiicipu. Vise od 90% 
glagola prevedenih pridevom u koгpusu zabelezeno је u oЫiku pшiicipa pгoslog: 

(20) .. .I"eason fш wishing Noah had becn less Ьigoted in his design of the 
fleet: ... (.ШЗO) 
= ... zbog toga bi nam Ьilo milije da Noje nije Ьiо toliko zadrt kada је p1·ojektovao 
flotu ... 
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3.2.4 PREVOD PRILOGOM 

ћevod pгilogom zastupljen је samo dva puta u koгpusu (jedan p1·ilog za nacin i 
jedan za v1·eme), sto iznosi 0,38% svih slucajeva konverzije u okviш ovog tipa, tako da 
se moze гесi da је pгevodenje pгilogom гetkost, i ugl<Jvnom se moze ocekivati za glagole 
u participu p1·oslom. 

(21) She gave apursed smile and Miss Logan, witћ ап enquiгing glnnce ... (JВ154) 
= Kiselo se nasrnesila, i gospodica Logan ju је upitnim pogledorn ... 

(22) Ог do we end ир believing both versions?(JВ 133) 
= II.i, naposletkн, veшjemo obema veгzijama? 

3.2.5 PREVOD PREDLOGOM 

Nista ucestalije nije pгevodenje glagola na s1-pski uz pomoc predloga. Koгpus 
sad1·zi dva slucaja ovakvog prevodenja, kojima se dob1·0 odslikava гazlika izmedu jezikn 
01·iginala, u korn su ovakvi slucajevi konveгzUe Iedovna pojava, i jezika pievoda, kod 
kog se ne mogu koristiti vec postojeci imenicki oЫici za obavljanje funkcija koje imaju 
glagoli. 

(23) ... as often as not in Hollywood epics starring Kiгk Douglas 01· Buгt 

Lancastec(JВ40) 

= ... p1·etezno iz holivudskih filmova sa Kiгkom Daglasom ili Beгtom Lankasteгom. 

3.2.6 PREVOD SINTAGMATSKOM KONSTRUKCIIOM 
/ 

l{nzlicite fпtzпlпe konstп1kcije ili siпtagme p1·edstavljnjt1 drugu ро velicini gгщю 
p1·ev(}(iniћ ekvivnleпatп kadn јс LI pitanjн fо11ш1. Od 11k11p11og Ьгојn koji izпosi 72 
1·egist1·ovaш1 ргiшсп1 u ko1·pt1s11 ( 13,64%), najvise otpnda па glagolske si11tagrпe, 46 
slucajevn, dok је nesto n1anji broj ostaliћ f1-пzal11ill st1·i1kttm1: i111e11iёke 2t p1·i<.lcvskc 3, 
priloskc 2, precllosko-padczпc 11, i sve ostnlc 8. ћevodenje cngleskill glngula 
sintagmoП1 јЈј, cak, citПVOПl kJrJUZOln, verovatпo је ш1jd1·astic11ijn posJcdicn 1·nzJikovai1j:1 
engleskog i srpskog. odnosno pokпzutelj debnlпnsn izшcdu ova dva jczikп ро pita11jt1 
ko11vertova11ja rcci u d111ge klпse. Posto nijc svojstve110 srpsko111 jezikн c!n jed110stnv110111 
upotгebom imenice па poziciji ili funkciji koju zauzima glagol u i·ecenici izгazi 1-adnju, 
kao u primeгu engleskog Eve1y few months they would winch back the thick 
hatch".(.ffi3), u odI"edenom obimu s1pski jezik mога da sintagmatski, najcesce u oЫiku 
eksocentгicne konstшkcije izrazi I"adnju i instпiment 1-adnje, sto se moze uociti na 
osnovu recenicog fragшenta koji Ьi bio ekvivalentan gоге navedenom: .Jednom и 
nekoliko meseci, cekrkom su svlacili debeli poklopac". 

3.2.6.1 PREVOD GLAGOLSKOM SINTAGMOM 

(24) It should hav.e been unnecessary to engineer situations ... (CW165) 
= ... suvisne su vestacki izazvane situacije ... 

3.2.6.2 PREVOD IMENICKOM SINTAGMOM 
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(25) The fact that not much gopheг-wood g1·ew nenгby was brushed aside.(JВ21) 
=То sto gofe1·ovo dгvo u Ыizini nije IЋslo и izobilju nije bilo ni od kakvog 
znacaja. 



3.2.6.3 PREVOD PRIDEVSKOM SINTAGMOM 

(26) This means, whatever scholastic hedging is done on the issue, that 
some ... (NH29) 
=Ма koliko da su ovi ргоЫеmi precizno odredeni, ovo znaCi pюsto da neke ... 

3.2.6.4 PREVOD PRILOSKOM SINTAGMOM 

(27) ... ог at least the opp01iunity to acqui1·e them as the taskprogresses.(JG64) 
= .. .ili Ьаг mogucnosti da se one nauce и toku izгade zadatka. 

3.2.6.5 PREVOD PREDLOSKO-PADEZNOM KONSTRUKCIJOM 

(28) ... then four slightly smaller boats, each captained Ьу one ofNoaћ's 
sons, ... (Ш5) 
=. "ceti1·i nesto manja broda, svaki pod zapovednistvom jednog od Nojevih 
sinova, ... 

3.2.6.6 PREVOD OSTALIM KONSTRUKCIJAMA 

(29) ".to cou11terbalance the energy of the waves.(JВl 18) 
=."kao protivteza silini talasa. (POREDBENA RECCA + IMENICA) 
(ЗО) Salt water would gusl1 ft·om ош eyes to match the salt water on canvas. 
(ЈВ136) 

= Slana voda grunula Ьi nam iz ociju kao pandan slanoj vodi na platnu. 
(POREDBENA RECCA + IMENICA) 
(31) They traversed lush apricot orchal'ds without comment".(JВ 159) 
=Bez J'eci, щosle sн k1·oz bujne zasade kajsija ... (GLAGOL + PREDLOG) 
(32) ."one i·ealizes that what was chased offlimits,."(CN30) 
=".tada covek shvata da ono sto је prognano van granica,." (PRIDEV + 
PREDLOG) 
(33)".is а plea for critics to 'соте out' and stake their claim."(CN97) 
= ... zalaze se za to da kriticш·i "istupe" i zaloze se za svoje pravo ... (GLAGOL + 
PREDLOG) 
(34) ... she has told а fl'iend that sће was going offto date а Michigan ... (CW123) 
= ... rekla је prijateljici da ide na sastanak sa nekim studentom sa Univel'ziteta u 
Micigenu ... (PREDLOSKO-PADEZNA KONSTRUKCI.ТA + PREDLOG) 
(35) ... maгvelling at the animals 1 ability to circle а vessel ... (JВ 115) 
=".cudeci se umecu tih zivotinja da k1·uze oko lade." (GLAGOL + PREDLOG) 

3.2.7 PREVOD КLAUZOM 

Као pгevodni ekviva]enti za glagole iz engleskog jezika, klauze su Ielativno 
neuoЬicajene, sa 33 zabelezena slucaja. Ostaje cinjenica da је za izrazavanje glagola и 
jeziku pI'evoda u korpusu upotreЬljena klauza и 6,25% slucajeva. 

3.2.7.1 PREVOD NEZAVISNOM KLAUZOM 

Prevod nezavisnom klauzom javlja se и 23 slucaja pгevodenja glagola iz imenica. 
Kakva је pri1·oda glagola koji se и jeziku prevoda mшaju izшziti klauzom, moze se 
naslutiti vec na osnovu naгednog pгime1-a: 
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(36) ... the Noahs had him casseroled опе Embarkation Sunday.(JВ16) 
= ... Nojevi su, па godisnjicu uk.J·cavanja, napravili od njega paprikas. 

3.2.7.2 PREVOD ZAVISNOM КLAUZOM 

Korpus sadrzi 1 О primera prevodenja па srpski jezik zavisnom klauzom, pre svega 
relativnim klauzama, а zatim priloskim i izricnim. 

(37) ... various discussions sparked offby his w1·iting.(CN90) 
=".raznovrsne rasprave koje је podstaklo njegovo pisanje. 

(38) Then guess what I saw, sunning herself оп the шоf ... (ЈВ90) 
= I, pogodite koga sam videla kako se sunca na krovu ... 

(39)".behaviourism and later fomis of positivistic psychology cannot 
handle.(NH27) 

= .. .Ьihejviorizam i docniji oЫici pozitivisticke psihologije ne mogu da izadu na 
kraj. 

3.2.8 NULТI EKVIVALENT 

Sledece od vaznih zapazanja u vezi sa p1·evodenjem desupstantivisaпih glagola је 
da је 19 glagola u korpusu ostalo bez adekvatnog prevoda. Drugim recima, u prevod1.1 
nije moguce zabeleziti rec ili oЫik koji Ъi nosio semaпticka obelezja originalne i·eci iz 
i-azloga koji ili пisu pozпati, ili se ne daju uvek naz1·eti. Mozda vredi pomenuti da је u 
gotovo polovini slucajeva izostanka prevoda, glagol и jeziku originala u bezlicпom 
oЬliku. U svakom slucaju, moze se reci da nije пeznatan procenat od 3,41 % nulte 
ekvivaleпcije kod ovog tipa konve1-zije, koji је slican procentu nulte ekvivalencije u tipu 
konverzije glagola u imenice. 

(40)".are linked not only Ьу apunning etymology ... (CNlOO) 
= ... ne povezuje samo ***** etimologija ... 

Fomia prevodnog ekvivalenta Bl'Oj registrovanih Procentualni udeo и 
primera ukupпom bгoiu 

1. GLAGOLSКI OBLIK 322 60,98% 
2. IМENICКI OBLIK 20 3,78% 
3. PRIDEVSКI OBLIK 58 10,98% 
4. PRILOSКI OBLIK 2 0,38% 
5. PREDLOSКI OBLIK 2 0,38% 
6. SINTAGMA 72 13,64% 
7. КLAUZA 33 6,25% 
8. NUL ТI EKVIV ALENT 19 3,41% 
Ukupno 528 100,00% 

Tabela 3.2.1 Oblici prevodnih ekvivalenata, njihov brojcani i proceнtualni udeo u 
ukupnom Ьшјu primera. 

Dakle, па osпovu napred izlozenih podataka moze se konstatovati da su piime1·i 
glagola konvertovanih iz imenica u korpusu u veciпi slucajeva prevodeni na ciljпi jezik 
istom tom vrstom reci, odnosno пekim od glagolskih oЫika. U svakom slucaju, p1·ocenat 
od Ыizu 40%, koji se odnosi па sve ostale oЫike prevodenja, nije ni u kom smislu 
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zanemai·Ijiv. Znacajno zapazanje је da је gotovo jedna petina veгbalizovanih 1mешса 
p1·evodena visim struktшalnim jedinicama, knkve su sintagme i klaнze. 

3.3 RAZLIКE U ZNACENJSКIM OBELEZЛMA IZMEDU DENOMINALNIН 
GLAGOLA I PREVODNIН EKVIVALENATA 

Pгilikom pt·evodenja glagola engleskog jezika nastalih konve1·zijom iz imenic:::i, 
moze se pгetpostaviti da се se pored tпшspozicije datih oЫika н dшgacije gп1maticke 
oЫike н jeziku pгevoda javiti i odstupanje u znacenju, ili osnovnim odlikamn znaceпja 
izmedu oгiginalne 1·eci i njenog pгevodnog ekvivalenta. Као jed<1n od osnovnih гazloga 
za ovu p1·etpostavku namece se neujednacen odnos originalnog i ciljnog jezika u sшislн 
i-azlicitih nacina i kaгakteristika konvertovanja Ieci u dгuge klase. Iako је ovo medtt 
najinteгesantnijim pitanjima kada је гее о pгevodenju konve1iovanil1 гесi, nije lako 
pгosudjtj о vгsti i obimu pomenutih ргошеnа znacenja. Osnovna konstatacija је da sв 
pгomene izvesne, sto se pokazalo i u ovoj i:шalizi u odгedenom Ьгојп slucajeva. Рогеd 
toga, mo.Zemo govoгiti о гazlicitom stepenu u kome se mogu javiti ovakve pгomene. 

Da bismo ilustгovali osnovu ovog odeljka, poslu.Zicemo se pгimeгima iz ko1-pL1sn. 
u slucajevima kao sto su sledeci uzoгci, lako se moze pюve1·iti i potvrditi da п1zlikn ll 

osnovnim obelezjima znacenja konveгtovane reci i oЫika kojimje pгeveden ne postoji. 

(41) ... the most economical way to program а computeг ... (JG39) 
=".najekonomicniji nacin da se kompjuter ргоgгаmiп1 .. . 

Pt-e svega, definicija konve1iovane гесi шiginala и dvojezicnom englesko-sгpskom 
Iecniku mogla Ьi nam posluziti kao sгedstvo ршvеге. Na osnovu tih definicija, doci 
сето do zakljucka da prevodni ekvivalenti odгazavaju semanticki sadгzaj oгiginalпe 
I"eCi, bez obzira na stгuktшu ili vrstu гесi и kojoj је pгevodni ekvivalent. Do slicniћ 
i·ezultata bi se doslo i ukoliko Ьismo upotгeЬili povшtni pгevod kao ш1cin ргоvеге 
veюdostojnosti pгevoda, odnosno pгomene u znacenju. Sa dгuge stгane, u izvesnom 
Ъгојн p1·ime1-a pгevodenja to nije slнcaj. Ovt1kva ргоvеш Ъi nam pokazala dn је pгisLttno 
odredeno odstupanje od onoga sto и osnovi kuп1kteгise znacenje i·eci jezika Ol'iginala: 

( 42)".beyond that he was toying with something seiious Ьнt sеху ... (ЈВ38) 
=".а posle toga I"azmisljao је о necem ozbiljnom ali uzbudljivom." 

Razume se da pгevodna гesenja koja su dali pievodioci u konkietnim slнcajevima 
ne iskljucuju i dгuge mogucnosti p1·evodenja. Ipak, u ovom odeljku nastojacemo da 
analiziгamo koji sн гazlozi da se ovakva гesenja ipak nametnu, odnosno da ovi pгevodni 
ekvivalenati budu adekvatni. 

Uzгoke ovom fenomenu valja traziti и nekoliko faktora: 
1. Promene u znacenju nnstaju na osnovu nemogucnosti da se pomocu dгнgacijiћ 

jezickih 51·edstava iz1-azi semanticki sadl"Z;aj glagola н oгiginalu, јег se drugaciji pгevod 
ne Ьi mogao smatгati adekvatnim. Ove ршmепе Ьismo mogli pripisati i-azlikama tt 

izгazavanjв elemenatn ili pojmova vanjezicke stvarnosti uz pomoc шzlicitih leksickil1 
jedinica u dva jezika. Ukoliko pokusamo da u pгevodu izгazimo sadгzaj konveгtovane 
i·eci, па p1·imeг "".to уои rathe1· tentatively; 1 Јее! 1 have to voice it, thoug/1 (.ТВ 15), 
koгisteci pii tome bazicne odlike znacenja imenice, odnosno glagola to voice, dobili 
bismo pгevod ovog segmenta kao 11 ."ni sam nisam sasvim siguпш; ali ipak mislim da se 
to mora *izгaziti (uoЫiciti) glasom. Ovakav pгevod пе bi odgovaшo ciljnom jeziku, i н 
mnogome bi пaгusavao vrednost pгevoda. Umesto toga, pгevodilac је pгinuden dn se 
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povinLtje zakonitostimn i kaп1kteгistikama sгpskog jezika, jezika pгevoda, i ovaj slнcaj 
п1zгesi па sledeci nacin " ... ni sш11 nisam sasvim siguгan,· ali ipak mislim da se to тот 
1·ei:i". Ovпkve i slicne ргiшеdЬе пюgt1 da se odnose ш1 Ьгојnе ргimеге iz kогрнsа: 

( 43) ... so thnt tl1ey coнld Ье wedged between tlooг and ceiling, Ьнt nlso as а peg ... 
(JG65) 

= ... tako da cvгsto stoje izmedu poda i tavanice, Cime se нјеdпо dobijn i 
civilllk .. . 

2. Pгomene u znacenjн nastnjн zbog datog semnnticko-sintaksickog sklopa ciljnog 
jezika i samog teksta, tako da se pгevodna гesenjn za glagole "namecн sаша ро sebi", 
ostavljajнci p1·evodiocu malo ili nikakviћ alteгnativnih гesenja па гaspolnganjt1. Ovde se, 
рге svega, misli na odгedenje kolokacije, kao i гazna kolokativna og1-anicenja koja Љ 
ршtе. Medнtim, ostпje нtisak da u pojedinim navedenim slнcajevima p1·evodilac пе bi 
doveo u pitnnje гazшnljivost pгevoda ni da sн pгevodni ekvivalenti datЉ konveгtovanil1 
гесi Ьile гесi koje u potpнnosti sadгze sve pojedinosti zш:icenja koje oгiginalna гее nosi 
sa sobom. Ргimеге koje imamo na umu sн oni koji sн па istoj п1vni sa sledecim 
slнcajem: ."the strips o.f human jles'1 have Ьсеп ћousew(fed а~џау ... (.ТВ 135) н tekstн 
pгevoda glasi ."komadi (ju(/skog mesa domacinski su rюmcteni .. .. Sledi ilнst1·ativ11i 
pгimer: 

(44) ТЈ1еу traversed lнsh apгicot шclшrds witlюнt comment ... (JB159) 
= Bez гесi, щosle su kгoz bujne zasade kajsija ... 

3. Neke pгomene н znacenjн nastajн zbog pog1·esne inteгpгetacije teksta ili 
segmenta oгiginilla, tako da pгevod gнbi na auteпticnosti, odnosno izvoгna poпtka ili 
гecenica jezika oгiginala Ьiva manje ili vise nepгecizno p1·eneta ш1 jezik p.-evoda. 
Cinjenica је, medutim, dп је Ьгој odstupanja ove vгste manji и poгedenju sa ostalima, i 
пе pгelazi Ьгој od desetak pгime1-a. Kaгakteгisticni medu njima, koji се ilustгovati 
ovakve slнcajeve, је sledeci: 

(45) If the cat п1Ьs itself against my leg and purr.'i' ... (CW 162) 
= Ako se macka ocese о mojLI nogavicн i шјаuсе". 

4. Pюmene LI znacenju nastajtt zbog роtгеЬе da se izbegne bt1kvalni pгevod i tako 
ne izneveгi komttnikacijska VI"ednost Citave гecenice, а н ciljnom jeziktt doЬije pгevod 
koji nece Ьiti "u duhu 11 jezika. Recenica iz koгpusa ".it means only tlшt we must tailor 
those metlюcls· to tlze app1·op1·iate context."(NH32), koja Ьi Ьil<1 pгevedena kao ... to znaCi 
da ove metode топипо da skгojimo tako d(/ опе odgovaraju kontekstu... Ьila bi 
doslovno stп1ktш-alno i znacenjski interp1·etiгana н jezikt1 pгevoda. Рогеd toga, 
konveгtovana гее Ьi u pгevodtt sad1·zala semanticka obelezja koja ima oгiginalni oЫik. 
Ра ipak, mnogo pгiгodniji i dosledniji pгevod, koji bi pгihvatila velika vecina govoгnikri 
sгpskog jezika, Ьiо bi pгevod iz korpttsa: ... to znaCi da ove metode moramo da po(/csimo 
tako da опе odgovamju kontekstu ... Repгezentativni ргimег iz koгpusa је sledeci: 

( 46) ... сап Ье shaped нр Ъу гeinfoгcement to Ыossom oLit into tће fttll 
range ... (JG86) 

=o: ••• oni se potkrepljenjem mogt1 oЫikovati tilko da iz njih nastane citavo 
bogatstvo ... 

5. Pгomene u znacaju nastaju usled nedovoljne pгeciznosti ili izdifeгenciI"a110sti 

pгilikom pгenosenja sadгzaja oгiginalne гесi, tako da је pгevodni ekvivalent z11at110 
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neutгalniji ро znacenjtt. Ova gшра predstavlja najbrojniju pojedinacnu gгupu p1·imeп1, 
po1·ed grupe koja obuhvata sve ostale v1·ste pI"omena. 

(47) ... and obvious stгength; опе ofthe characters nicknames him 
"Prince ... "(CW 166) 

= ... i ocigledna fizicka snaga, jedan od junaka ga cak naziva "Pгincem ... " 
(48) ... the iгonically titled "шdical behavioш·ism" ... (NH56) 

= .. .iгonicno nazvanu "шdikalni bihejvioгizam" ... 

6. Pгomene nastaju usled antonimijskog pгevodenja na ciljni jezik. U tom slucaju, 
mozemo 1·eci da znacenje ukupnog prevoda nije dovedeno u pitanje. Gгupa ovakvih 
ргimега nije Ьгојnа i ovde navodimo pojedinacni slucaj 1·egistrovan p1·ilikom analize 
korpusa: 

( 49) ... witЬ nothing to interest him except the masteг's voice; so апу minoг 
... (CW167) 

= ... ciju monotoniju ne remeti nista sem uciteljevog glasa, zato ga ... 

7. Ostale promene. Ovde spada niz гazliCito uzгokovanih promena znacenja 
izrazenog p1·evodnim ekvivalentima koje је tesko uvrstiti u Ьilo koju od gоге navedenih 
g1·upa: 

(50) They wеге chosen, ... , they sшvived: it's n01mal fш them to gloss оvег tће 
awkwaгd ... (ЈВ4) 
= Odabrane su, ... , pгezivele su: prirodno је da се ulepsati nep1·ijatne epizode, ... 

S obziюm na cinjenicu da se 1·adi о tipu konveгzije koji Ьшјi najvise pl"imeгa 
konve1iovanja гесi, sasvim је шzumljivo da је ovde i najizrazitiji oЬim promena u 
semantickim obelezjima izmedu originalne reCi i prevodnog ekvivalenta. Medutim, Ьюј 
od 152 moze se pripisati i tome sto jezik prevoda пе poznaje ovakav tip konveгtovanja 
гесi, Ovakav zakljucak potkrepljuje i podatak da је I"azlika и znacenjskim obelezjima 
originala i pгevoda kod tipa koji postoji и sгpskom, kao sto је paгcijalno pI"etvaпinje 
p1·ideva u imenice, samo 4, 17 % od svih analiziranih primera, dok za konve1·ziju imenica 
u glagole ovaj pl'Ocenat iznosi 28,79%. 

4. ZAKL.ТUCAK 

.Тedna od nameш ovog гаdа bila је ukazivanje па znacaj denominalnih glagola l1 

sav1·emenom engleskom jeziku. Na osnovu svega izlozenog u гadu moglo Ьi se pгimetiti 
da se, bez sumnje, шdi о karakteristicnom lingvistickom fenomenu koji је u engleskom 
jeziku, posebno u ovom veku, uzeo maha veшvatno vise no i u jednom dгugom jezikн 
gde је ovakav ргосеs prisutan. Veliki Ьгој denominalnih glagola govoгi da је ovaj p1·oces 
koгisno leksicko sredstvo i sintaksicko pomagalo и engleskom jeziku, koje ima velikog 
udela u nemeгljivom potencijalu engleskog jezika u globalu. Тime ova pojava zav1·eduje 
veliko inteгesovanje kod lingvista i laika. 

Posto se radi о dva jezika kod kojih је konve11ovanje гесi zastupljeno u 
nesameгljivo 1-azlicitim obimima, po1·edenje је izvrseno na bazi prevodnih ekvivalenati] u 
identicnim tekstovima. Polazna pгetpostavka и ovom 1-adu је Ьila da је dosta glagola 
pгevedeno na ciljni jezik гесјu ili stгuktшom koja im nije fo1malni koгespondent. 

Zakljucak do koga se doslo na osnovu ovog гаdа је da је pocetna p1·etpostavka 
potvгdena, јег vгednost koja odгazava pгevodenje dгugacijom vгstom гесi od oгigiпalпe 
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iznosi gotovo 40% svil1 sluёaja konvertovnпjп imenicп tl glagole. Ovn koп~J;icijn 
pa·cdstnvlja o<.iп1z ёinje11icc (la јс jczik p1·evuda (srpski jezik) sintetiёki jczik, kod kogn 
zbog шcduzavisпusti forme i Љnkcijc, k~ю i n101·fofonoloskill zakonitosti, ko11ve1iovn11je 
in1enica t1 glngolc 11ije Z<Istнpljerю. Zbog toga је neoplюdno t1pot1·eЬiti 1-nzliёite fon11alпe 
ili stп1kt11п1lne jedinicc 11с bi li se prenco se111anticki snd1-Zaj glngola iz jezika origiш1lп, 
sto p1·evode11je cini prilicno zпhtcv11im zaclatkoш. Usled nemogвcnosti сlп sc poje<.li11i 
oЫici 01·iginal11og teksta direktno prcvedu пп ciljni jezik, cesto је 11cophodno p1·istнpiti 
kompe11zaciji poje<li11osti znaёenja li1kvill оЫikп t1 pl'evodu. Brojni sн p1·imeгi iz kol'pt1sa 
koj i ovo up1·пvo potvг<.1t1jt1. tJ nekim slucпjcvima prevodcпje је оmоgш:епо 11z pomoc 
poscbnil1 p1·evodЉ1ckilt tclшika. Tako jcclan od naci1ш kojin1 sc н p1·evodc11ju p1·evnzilnzi 
1·az)ikn izn1cdtJ e11gJcskog ј s1pskog U smislH konvc1·zije, ucJ110s110 ci11je11ica dп LI 

cnglesko111 mozcmo i111пti imc11icн na mestн i н Љ11kciji gl:igol•1, п ceg:i 11emn н s1·pskom, 
јс dodav•tnje. Od ostalil1 prevodilnckil1 tehnika kojima se postizu sliёni cfekti, najvaz11ije 
st1 ndaptacijп i parnfi·aza. 
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DENOM/NAL VERBS IN ENGL/SH AND THEIR TRANSLATJON EQUJVALENTS IN 
SERВIAN 

Summa1·y 

The раре1· is concerned with some ој the most important aspects ој denominal 
verbs in English, as well as with the pursuit of translation equivalents in SегЫап, as 
the target language, .for j01·ms obtained Ьу conveгting nouns into vabs. The analysis 
includes considerations as to the numbe1· and jorm ој verbs that oгiginated th1·oug'1 
conversion, the form of the tгanslation equivalents jor such words, and the unde1·/ying 
changes in meaning incorporated in the equivalents. The paper mak:es а statement that 
almost 40% ој the translation equivalents 1·egistered diffeг in јопп and stгucture .from 
the original word in the source language. 
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Mihaela Andrei, University ofTimisoara, Romania 

ТНЕ MOTIVATION FOR LEARNING ENGLISH IN ROMANIA: 
"BEFORE" AND "AFГER" 

There is nothing of what may Ье said motivation that is universal. Each country has 
its own specific situation in this respect. (Donard Britten, personal communication, 1997) 

The Revolution of 1989 not only brought about serious political changes, but it also 
affected the Romanian society at all its levels. Most of the individuals who are "old" enough 
to perceive and understand these changes agree that, today, their life is different in various 
ways from what it used to Ье before 1989. In fact, among the Romanians, there is а general 
tendency of judging almost everything in terms of "before" and "after the Revolution". Even 
if the Revolution happened many years ago, а lot of people are still in the haЬit of comparing 
the present context with the previous one, either when commenting оп the changes that have 
already taken place, or when referring to some changes that are still needed. 

1 have also adopted the "before and after" pattern in order to analyse the situation ot· 
our country as far as the students' motivation for learning English is concerned. The fact 
that, at present, many people want to study the English language is not at all surprising: as 
1 said earlier, the socio-political reality in today's Romania provides а lot of reasons t'or 
learning а foreign language. But what 1 f'ind really interesting is the fact that, even bet'ore 
1989, there were enough learners of English who readily put their efforts into its study and 
who also succeeded in doing very well in it. Wћat was their motivation for learning English 
at а time when there hardly existed out-of-class validity of foreign language study? Was 
there апу connection between their motivation and their good achievement in English? Did 
their English teachers influence in апу way their шotivation or their success? 

Having these questions in mind, 1 decided to conduct а mini-research study meant to 
throw some light upon the state of the motivation for learning english bef'ore the Revolution 
of 1989 and upon th~ change it underwent at'ter that.As my intention was not to make апу 
statistics or шeasurements, but just to reflect а certain reality, I used qualitative research 
шethodology. As data collection procedure for ту research project 1 used questionnaires 
and interviews. In order to catch as many aspects as possiЫe out of this complex 
phenomenon, I chose as subjects both students and teachers. 

In selecting my student-subects, 1 was particularly interested in two aspects. First ot" 
all, they had to Ье "experienced" learners of English, that is, people who had been studying 
this t'oreign language t"or more than ten years. But, at the same time, they hat to Ье successful 
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learners of English, or, тоrе specifically, learners that тight Ье characterized as "high 
achievers". I introduced the first condition because, on the опе hand, I wanted ту subjects 
to Ье аЫе to сотраrе and to соттеnt on their own reasons for learning English ЬеЉrе and 
after the Revolution. But this is not the only reason wl1y I needed subjects wiLh а loпg 
"career" as learners. Оп the other hand, I wanted them to Ье аЫе to analyse the int1uence -
if апу - that their various English teachers exerted on their тotivation to learn this t'шeign 
Ianguage. The second condition was also necessary because one of the objectives ot" шу 
research study was to see the way in which "high achievers" relate шotivatioп to tl1eir 
success. Anyway, Ьу analysing the data collected troт thirty such studeпt-subjects, 1 саше 
across а series of interesting t'indings that 1 ат going to present next. 

Asked about their тotivation fOr studying English as а foreign language, alтost all 
ту subjects тentioned the fact that, in the beginning, they just liked it as а language, they 
,,liked the sound of it". Even it' these students started learning English because ot' their own 
will, because of their paternts' will or siтply because English was studied in school, very 
soon they all "fell in love" with this t'oreign language and, consequently, they even t'ound 
pleasure in studying it. This situation is very well ret1ected Ьу the way in which one ot· шу 
subjects perceives the pi-ocess of' learning English as а t'oreign language: "It is а struggle, 
but it has its own rewards." And I consider that the inner reward а person gets when doing 
soтething that he/she likes very тuch represents, iп fact, the basic reason for studying 
English in our country, at least before the year 1989. 

However, besides the passion t'or the language itselt', таnу students also тепtiопеd 
their attractioli to the English culture апd civilization in general. Опе ot' ту subjects' 
cont·ession is а very good ехатрlе in this respect: "l've liked very nшch Eпglish films. I've 
liked everything froпt оt'ту ТУ. (siтply!) under а kind of spell when I heard English." The 
attraction to the English culture and the desire to йnd out as тuch as possiЫe about it 
certainly represented а good reason for studyiпg English during the forтer regiтe, when 
many people tended to value very тuch alтost апу Western civilization as а symbol oi· 
"soтething else". В ut this does not теаn that, al presen t, the same reason does поt Љnction 
any longer. On the exontrary, the t'requent opportunities ot· contact with various Englisl1 
speaking cultures and civilizations have iшplicitly put ап extra eтphasis оп the study ot" 
this fOreign laпguage. 

The greater opportunities of contact with various foreigп civilizations have also 
intensiЛed the Romanians' relations with people all over t11e world. Therefore, especially 
today, knowing English is iтportant for every person who wants to coттunicate not only 
with native speakers, but also with foreign people in general, since English is considered 
ап international language. Му subjects тeпtioned that, to а certain extent, this reason had 
supported their learning efforts before the Revolution, too, but, at that time, coттunication 
with foreigners тeant таiпlу ап exchange of letters with репћiепds. 

Another category ot· reasons t'or learning English revealed Ьу шу research study is in 
strong correlation with certain personal characteristics that тost ot' ту subjects sеет to 
share. On the опе hand, the students I interviewed were тotivated Ьу the t'act that they t'elt 
within theтselves ап inclination t'or Љreign languages, а "need ot· knowing and using 
another language". Опе ot· ту subjects even went as far as to say that: "It's what I do - the 
only thing I сап do." Оп the other hand, таnу students referred to the coттunicative aspect 
that English, like апу other language, implies and that perfectly suits their personality: 
"Speaking English involves coттunicatioп - l'т а coттunicative person." It is very 
interesting that, t'or тost of theт, the fact that English is а foreigп language, and, moreover, 
а language which differs so much f'roт their own тother tongue, is not at all ап impediment 
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to t'rec апd t1uent coпшшnication. Оп tllc сопtгагу, in many cases, this Гасt provcs to Ьс а 
геаl help. For схашрlс, опс oi" шу subje<:ts contessed: "I'ш soшclюw sl1y to cxprcss шу оwп 
ideas, but il' Гш doiпg it iп а i'oreign laпgвage it is casieг." So, it sccшs tl1(1t tl1se stшJents 
lеаш Ње English laпguagc also bc<:ause speaking it шakcs tlleш t'eel diiieгeпl регsопs, tlшt 
is pesoпs witll t'eweг Iestraiпts оп tl1eiг оwп t'гсеЈоп oI speecl1. A11d, iп Llн~ спd, Ј сшшоt 

igпorc wl1at оле ot' шу subjects said wl1e11 I asked hiш about 11is шotivatioп t'ш stшtyiпg 
Englisl1. Не answcred шу qucstion in а siпgle, Ьut vегу шеапiпgЉl seпtcnce: "E11glisl1 is 
Ње опlу iпner way ot'expгessiпg шуsеlГ." 

Рог sоше ot' tl1e studeпts I inteгviewed, lcarning iп geпeral l'epгeseпts а goal iп апсl о( 
itselt'. 1Ъerc1.ore, iп studyiпg Eпglisћ, tl1ey аге шotivate<.i Ьу а cogпitive dl"ive, wl1icl1 is tl1e 
desire Lo kпow. Iп tl1is respecl, 011е subject coпt'essecl: "I waпt to cultivatc шyselt', to kпow 
and to learп as sucl1 as I сап, апс\ this does not гct'er опlу to Eпglisl1." It secms tl1at шнсћ 
reason wшked vei-y well especially bci'ore the Revolutioп, wl1en pcople did поt lшvc too 
many oppшtuпities of iшpгoving their шinds апd souls. Anyway, I coпsidcг that lcaшiпg 
in gcпcral апd the learniпg of а t'oreign language as syшbol of' "soшelhing else" iп pш·ticulai
was and will always Ьс а геliаЫе way to t"ollow t'or апуопс who wants to develop his/lieг 
spiritual liYe. 

Anotheг rcason whicl1 workcd vсгу well Ьеt'ше Ље Revolution :шd wl1icћ coпtiпuc<.l 
to "live" successt"ully afteг that, too, гet'ers to thc pride ot' kno\viпg а t'oгcigп laпguage or· 
such impoгtaпcc as Englisl1. It seeшs, therct'ore, that, Ьеt"оге 1989, шапу pcople Jccide<.i to 
study Eпglish also because they wanted to Ье soшehow ditierent tJ:om the otheгs. Внt, iп 
sоше cascs, that pгide took thc t'oпn ot' snobheгy, as onc 01-· шу subjects adшitte<.t: "Ll1al 
speciћc snobbeгy ot' а 12 ycar-old gbl wl10 knew English and the others didп't." Оп tl1c 
other hand, the period afrer 1989 lшs given гise to anothei- foпn ot' pгide, whicћ is "the 
personal satisf'action ot' acquii-iпg an international laпguage (present evei-ywheгe tl1гougl1 
шedia апd coшmunicatioп)." Now, шапу Roшanians want to lеагп tl1e English laпguage 
because they feel that, in this way, they get а little closer to thc wished-Љr condition oI 
"citizens ot' tће world". But, even today, this pгide may sometiшes Ье iпtегргеtес\ as а kiпcl 
ot· snobbcгy. Tl1e only dit1ereпce is that, as opposed to tl1e situatioп Ьеt'оге the Revolutioп, 
people do поt learn English iп order to he dit'tereпt t·rom the otheгs, hllt just iп ordei- to Ье 
like almost eveгybody clse, ol' in ordcг "to Ье modem". 

At а certain шошеnt, wl1ile analysiпg the data gatheгed troш шу stш\ent-suhjects, I 
started wonderiпg if. there was гcally such а big ditierencc between tl1e шotivatioп f'ог 
learniпg Eпglisћ befOre and at'ter tl1e year 1989. As I have slюwn above, alшost cvcry гсаsоп 
that my subjects poiпted out as ћaving worked very wcll duriпg Ње fопnег i-cgiшc, woгks 
today, too, even it· iL has suft'ered somc ch~шges ot' Гопn or iпlcnsity. 

For ехашрlе, at pi-esent, а lot ot' people stнdy Englisl1 becausc thcy waпt Lo understaшi 
пюvies, cшtoons апс\ shows bгoadcast оп various ТУ staLions, ог becausc tћеу пссu tl1is 
Љгeign l:шguage wl1en going аЬгоаd. But thc Rошапiапs had lюbhies like tl1ese bei'orc tl1c 
Rcvolution, too, сvеп н· the reality oI that period was not very geneгous t:Гош Њis poiпt о( 
view. Alшost all Ље studcnts I iпterviewe<.t adшitted that, at leasL in tl1e beginпiпg, sнcl1 
i-easoпs played an iшpш·tant рагt iп theiг decisioп to stal"t lcaшing Ње Eпglisl1 laпguagc. 
Опе ot' theш said: "I enjoy watchiпg Englisl1 or Ашсгiсап filшs and, at t'iгsl, I waпtcd to 
uшierstand tl1eш, witlюut I"cading Ње tгanslatioпs." Ог, о Љег опс: "At tl1c bcginпiпg, wl1cп 
I staгted le:ш1iпg English, _ I waпtd to uпderslaпd the lyrics oI sошс soпgs ш to шк\сгstаш1 
шovies." 
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Aпother example in this respect is given Ьу those who study English because they 
need it in their Љrther study. As опе ot' my subjects said, "good materials ot' study (in all 
domains) are t'ouпd mainly iп English". This was а well-knowп t'act before 1989, too, апd 
it contriЬuted to many people's decision to learn Eпglish, even it', agaiп, that reality did not 
oft'er too шапу opportunities of coпtact with such materials of study. On the other haшi, 
шоrе recently, the Romaпiaпs have got access to almost апу kiпd of infoпnation, and this 
f'act makes out of the reason uпder discussion one of today's шost iшportant motivatioпs 
t'or studyiпg Eпglish iп our country. Апd, since I refer to learning Eпglish t'ог t'urther stшly, 
I want to quote one ot' шу subjects, who mentioned а very academic reason: "I hope that I 
сап t'iпd connections betweeп Eпglish and other language which can go back to the t'iгst 
words proпouпced Ьу а creature оп this plaпet. That's why I study шоrе than one laпguage". 

The two examples otiered above are шеапt to prove once more that, actually, tl1e 
Revolutioп of 1989 did not briпg about dramatic chaпges as t'ar as the people's motivation 
f'or learniпg English is coпcerned. It is true that, аћеr 1989, the status ot· English in our 
country has changed to the better, but this t'act had as ап eft'ect the iпtensШcation ot· the 
already existeпt motivatioпs, and not necessarily the арреаrапсе of completely пеw геаsопs 
for learпiпg this Љreigп language. However, my research study has also produced а catcgory 
of reasons that may Ье coпsidered specific to the socio-political reality in post-Revolutioп 
Romaпiaп. These reasoпs are highly pragmatic апd refer to learniпg English in ordct" "to 
get а better јоЬ", "to have а certaiп future". 

The truth is that, today, in ош couпtry, most ot' the jobs require some knowleclge ot' 
Eпglish, situatioп which, Љrmerly, did поt exist. That is why, the pragmatic reasoп 
mentioпed above has become almost all ot· а suddeп the Romaпiaпs' шost importaпt 
motivation for sLudyiпg the Eпglish laпguage. 

All my studeпt-subjects admit that, at preseпt, the coпcern for their Љture cat"eer 
prevails over апу ot· the reasons for learniпg Eпglish listed earlier. Thiпkiпg of their long 
career as learпers of English, most ot· them characterized their motivation iп teпns of ап 
evolution: earlier for pleasure, now for the futшe. Опе student said: "First, il was for f'un, 
then for pleasure, апd поw it is purely ( or should l say maпly?) pragmatic. It has Ьесоше а 
must iп order to get а good јоЬ, maybe abroad." Aпother опе tryiпg to comblne pleasure 
with utility, referred to "the revelatioп that I waпt а јоЬ iп which I have the pleasure ot' the 
Eпglish language." 

Withiп this category of pragmatic reasoпs, some ot'my subjects also meпtioned а more 
special опе, that is, learniпg English iп order to Ье аЫе to teach the others. As I said iп tl1c 
beginпiпg, ЬеЉrе 1989, the foreign laпguages were not considered very importaпt suhjects 
of stџdy, апd, coпsequeпtly, а јоЬ as а foreigп laпguage teacher was поt пecessarly опе to 
strive Љr. But, as the situatioп has chaпged af'ter the Revolutioп, people are по longer 
"atraid" ot· а ј оЬ as ап English teacher апd, moreover, percei ve i t as ап opportuni ty ot· dealiпg 
with somethiпg that they really like. Speaking of her motivation Љr studyiпg Eпglish, опе 
subject said: "l like it, I пееd it, many people use it, шапу people would like to use it so I 
learn it to teach them." Therefore, another пеw and specific aspect that the Revolutioп ot· 
1989 has brought with rcgard to the motivation for ]earпing English is closely conпectcd 
with the importaпce attached today to beiпg an Eпglish teacher. 

Bul опе of the matters that my research study was also iпterested in refers to tl1c way 
iп which the Eпglish teachers aft'ected their studeпts' motivation ЬеЉrе 1989, tl1at is, i11 а 
period wheп Њеiг status was поt so importaпt as it is today. I asked my studeпt-subjects 
about this, and, with опе or two exceptioпs, they were all аЫе to meпtion at least а leacJ1el" 
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who positively intluenced their nюtivation Љr thшougl11y studyiпg tl1c English laпguagc. 
Iп what way <.iid these te<icheгs iпПuепсс tl1eir studeпls' шolivation? Неге are sоше 01· Ње 
aпsweгs that the students Lheшselves gavc: 

"I tblnk I startcd to like English because ot· шу very nicc and pI"elty апс{ wапп 5L\1 
gI"ade English teacher. Th<tt was thc vcry t"irst ttiing tlн1t шаdе ше рау шоrе attenlioп to wl1al 
she was teaching - her pleasant presence ашi peгsoпality." 

"Му English teacЬer was шу favourite tcacher iп high school. l liked hiш ашЈ l 
adшired him а lot. Нс speaks а woшleгt'ul Eпglish апd l have always wanted to Ьс аЫс to 
speak likc him." 

"The t'cw ones that шotivatcd ше iп t\1e propel" seпse, Ьу being а шodel to ше, шш..lс 
ше f'eel шше cont'ident in шу own poleпtial, encouradcd ше to iшргоvе." 

"Sоше of theш have influenced my шotivalioп Ьу being vегу open, showiпg gгcat 
desiгe Lo gel to know me and шу preoccupations." Tl1e coпclusion that сап hc drawп i'пнп 
tl1ese aпsweгs is that the students will Ье most рrоЬаЫу motivated Ьу those teachcгs wlюш 
Њеу admire l'гош bolh а peгsonal апd а prot·cssional poiпt ot· view. But it is iпteгcsting tlшt 
some 01· шу subjects were шotivated to lcarn not only Ьу а шodel Lcacl1er, but also Ьу опе 
or more English teachers that they took as anti-models. Опе student said: "Му 
disappointшent with most of шу Eпglish teachcrs motivated rne in the scnse that l waпtecl 
to becorne better thaп they we1·e." Anothcr student goes as far as to claiш tl1at such а teacl1cг 
motivated 11ег bctteг thaп а modcl teacher did: "1 think rny t'irst teacher oi'English inHueпcecl 
ше iп the sense that I wanted to Ьесоше bctter than а model teacher did: "1 Lhink шу i'irst 
tcacher ot' English int1uencecl ше Ьу being very nice to us, апd the secoпd Lcacl1er шаdе шс 
learn Ьу cxactly tl1e opposite - thc t'celing ltшt l had was that, iI l couldп't iшprovc шyselt" 
on rny own, 1 would гernain at а lower lcvcl. l thiпk tћс second teachel" helpecl ше шоге." 

Theiet'ore, 1 сап опlу say tlыt, the t·act motivation is such an i11dividш1l matter, шakes 
the teacl1eг's role as а шotivator а гather diiiicult опе. No teachcr succeeds in шotivatiпg all 
students equally well at any rnomeпt ot· the teaching-learning pгocess. However, since so 
many English tcachers wcre аЫе to шotivate thcir students bet'orc 1989, under sucl1 
"unt'avouraЫe" ciгcurnstances, l arn optimistic about the fact that, today, tcacheгs have tl1e 
opportunity of' doing rnuch bette1· than that. 

А t'iпal шatter that l planпed to study concerns the way in wl1ich my subjccts relate 
motivatioп to their achievemeпt iп English. Froш this point at· view, the studcnts' opinioпs 
diПer. А f'il'st category ot· students dii'initely consider шotivation а sine-qua-noп conditioп 
ot· success: "whcn you are rnotivated in learniпg а language you like, you сап really Sllcceecl 
in doing so." One ot' thern even states: "You achieve nothing without motivation." Tl1e 
subjects iп this category perceive а diгectly proportional relatioпship between the level 01' 
their шotivation t'or larning English anclthe results they ac/1ieve. Опе studeпt contesseu: "1 
learn better and t'aster when 1 аш moLivated." However, there is aпotl1eI student wlю, 
although she believes in this гelationship, is contused about the fact that, in ћег оwп case, 
it does поt seem to t"uпction: "1 thiпk I wasп't very motivated when 1 was just а pupil, hut 
еvсп then l had good rnarks, great achievements. Now, the situation is soшehow chaпgcu 
because I'm very rnotivated, 1 want to learn а lot, but, t'or some strange reason, I can't шапаgе 
апd шу achievements are not so great." 

The students in this t'irst category consideI that not only their motivation t'or studyiпg 
English aftects their success, but, iп its turn, success rnotivates them to learn еvеп тоге: 
"Му motivation contriЬuted а lot to ту achievcrnents and vice-versa." Опе ot' the subjects 
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was particularly explicit abou this aspect: "1think1 have achieved а certain level ot· English 
knowledge and that makes me want to learn even more. The Љсt that 1 сап use Eпglisl1 
f1uently is а very stroпg motivation." 

The second category ot· students consider that, even it' motivation is опе ot' Ње шost 
iшportant "ingredients" ot· good learning, it is not everythiпg as t'ar as achieving success iп 
English is concerned. lп their opinion, motivatioп is connected to achieveшent, but tћis does 
not necessarily mean tl1at great motivation results in great achieveшent, because, as one 
studeпt said, "опе has to have some iпnate (pre-dispositioп) toward learпiпg а t'oreigп 
language". Another studeпt, ret'erring to the same aspect, tries to find the explaпation iп tlш 
wide use ot' Englisl1 today: "1 guess they (that is, motivation апd achievement) аге very 
closely connected i11 my case but it should Ье more that this _МауЬе the fact tћat Englisl1 
is iпdeed everywhere, that is, there are plenty ot· opportunities that are simply otired to ше 
that help ше to improve." 

The third category includes tl1e students who did not give те апу explanation as t'ar 
as the relationship between шotivation апd their achievemeпt iп Eпglish is concerncd. Опе 
reasoп t'or this was the fact that шапу of my subjects were so modest that they did not 
conceive ot· theшselves as successt'ul learners of English iп the proper sense of the wшd. 
That is why, 1 was rather trequently otiered answe1'S like: "Му achievement in English is 
поt enough", "1 can't say that I'm satist.ied with ту Eпglish", or "1 can't say 1 have achieved 
exactly what 1 wanted to." Aпother reason was that some studeпts - not too many - just did 
not kпow if motivation had апу coпtriЬution to their success. Опе of them explained: "I 
don't think my achievements are due to motivation, because _ English \.Vas something that 
I liked and 1 studied it like others played the guitar, Љr example - not t·or pert'ormances." 

ln broad liпes, these are my student-subjects' opiпions about tће motivation !'ог 

learniпg Eпglish and about other matters closely coпnected with it. But, as I said in the 
begiпningh, I was also interestd in the teachers' opinioпs about the way in which the 
motivatioп Љr learпing Eпglish chaпged after 1989 апd about the factors that caused this 
change. For that purpose, 1 chose as subjects eight experieпced teachers of English, persons 
who taught foreign langнage both before and at'ter the Revolution. 

In the case of the teacher-subjects, there is а more systematic relatioп betweeп their 
answers to my questioпs thaп in the case of the studeпts. They all agree thet "there has been 
а consideraЫe iпcrease iп people's motivatioп for studyiпg English af'ter 1989, at а very 
large scale." This does поt mean that people did not use to learп English еvеп bet'ore the 
Revolutioп, but that, after 1989, "the general interest has become overt." Опе teacher uscd 
the dichotomy learпiпg - acquiring in order to illustrate the difference between the two 
periods: "The stress, at'teг 1989, went оп acquiring iпstead ot' learпing а language." This 
happeпs because, as most ot· the teachers meпtioпed, today people have а lot ot· oppoгtunities 
of coпtact wiht the English used iп real commuпicatioп. And, in t'act, this is опе ot' thc шost 
importaпt factors that contriЬuted to the change iп the motivatioп Љr studying English at"teг 
1989. 

As f'аг as this contact with the real Eпglisl1 is concerned, the major part is certainly 
played Ьу mass-media. As опе ot' ту subjects said, "even ош native language has boпowed 
а lot ot· Eпglish terшs that you hear again and agaiп." Then, the teachers also meпtioпed tllc 
frequeпt coпtacts with native speakers of English, eitller right here, in ош counlгy (at 
cont'ereпccs, for example), ш abroad, where the Roшanian students апd teachers are ot'Leп 
seпt to take part iп various courses апd "teaching events". ln this way, the teachers have the 
opportuпity ot' enriching their teaching expcrieпce and, as опе teacher said, "а cliange iп 
teaching techniques implies ап increase iп students' шotivation." At the sаше time, toclay, 
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the students have the possibility ot· finding English books, both in shops and in lihraries, 
while the English teachers еп јоу the existence of more audio-visual aids (tapes, magazines, 
videotapes, posters), which make the classes шоrе intresting and attractive. Fiпally, the 
teacher-subjects referred to factors that the students themselves also mentioned, such as the 
fact that "commerce and free enterprise jobs require knowing English and, optionally, 
another language" or that people have the opportunity ot' travellng abroad, which "makes 
the students Ье more willing to learn Englisћ as they hope to use it in real communicatioп." 

Therefore, w hat are the characteristic aspects that differentiate Romania tfom other 
counries as far as the motivatin for learпing English is concerned? 1 think that а first aspect 
has been already made obvious Ьу the tlndings of ту research study: most о{ the Romanians 
who decide to learn English do it because they really like this foreign language. The same 
aspect was also noticed Ьу а native speaker who has been teaching English in Roшania t'or 
several years: "The heart is more important than brain in Romania." Even if, as 1 said earlier, 
the Revolution о{ 1989 has brought with it а series of instrumental orientations, for many 
people the attraction towards English still represents а very good reason for learning this 
foreign language. 

However, the same native speaker ot' English mentioned another interesting aspect 
that may Ье considered as specific to the situation о{ motivation for studying English in ош 
country. Не characterized the Romanian learners of English in sclюols as "method-prooГ 
and explained: "Romanian learners in school very often do well in English, in spite of poor 
materials, in spite of, sometimes, very bad teaching. I'm not saying that all teachersare bad 
or all materials are bad, but we know that there are а lot of teachers who are really not very 
inspiring. And we know that traditional materials are not very motivating in themselves. In 
spite of that, а lot oflearners have succeeded very, very well." Actually, this second aspect 
is closely related to the first опе, because опе of the reasons why the Romanian learners о{ 
English are "шethod-proof' is certainly the fact that they like this Љreign language very 
much. Consequently, 1 сап only finish my paper in ап optimistic manner: in our country, 
the English teachers'job as motivators is made somehow easier Ьу the people's geneгal 
attraction to this language and to everything it stands f'or. As for the power of this attшction, 
it is very well proved Ьу the fact that the Romanians аге willing to learn English under 
almost any kind of socio-political or instructional circumstances. 
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Agnes Sabv, Visa telшicka skola, Subotica 

UТICAJ MATERNJEG JEZIКA U TOKU OCENJA ENGLESKOG 
КАО STRANOG JEZIKA 

UVOD 

Ucenje svakog jezika, tako i stпшog, је ргосеs stvaгanja sistema u kojem нсепik 
svesno ispituje svoje hipoteze о ciljnom jeziku na osnovu vise izvoгa znanja: poznavanja 
matellljeg jezika, ogгanicenog znanja samog ciljnog jezika i zпanja о jezikt1 i zivotн 
uopste. Тај sistem u регiоdн ucenj;) pгuza oslonac н jezickom lшosu sa kojim је нсепik 
suocen (Bгown, 1994:203). 

Takav sistem Selinkeг (1972) naziva medujezikom, dok se Nemseг (1971) slнzi 
te1minom aproksimativni sistem. Согdег (1971: 151) koгisti izшz icliosinlmtticni 
dijalekat, а .Тames (1990) jezik ucenika (leamer language), јег smatгa da је jezicki 
sistem koji нcenik stvaгa i stalno нsav1·sav:::i u toku ucenja ciljnog jezika poseban i 
jedinstven za svakog pojedinca. Mikes (1994:4) posmatгa t1cenje jezika kao jednн vгstu 
kontгastivne analize koja se ispoljava u jezickoj tгansfeгenciji. 

Najocigledпiji pгilaz medujeziku је analiza govoгa i pisanja ucenika (Bгown, 
1994:204). Posto analiza gгesaka daje info1maciju о jos neнsvojenim jezickim 
konstгukcijama ciljnog jezika, Jezнltati takve analize bi mogli da se kшiste u nastavi. 
Ginteг (1979: 123) cak pгedlaze da bi рюfеsог u stгucnim visim ustanovama tгеЬао da 
ргеdаје jednu v1·stu 'selektivne' gгamatike, i da Vl'eme i eneгgiju usгedяedi uglavnom na 
uveZЬavanje onih konstп1kcija koje sн maгginalпe ili ne postoje L1 mateгnjem jezikн 
UCenika. 'Rupe' (tj.konstгнkcije koje Stl slicne l1 mateгnjetn ј ciljnom jeziku), kojima , ро 
njegovom misljenju, tгеЬа posvetiti mnogo manje paznje, ucenik popunjava iz svog 
mateшjeg jezika. 

U ovom izlaganjн bice гесi о uticajн mateгnjeg jezika ш~ usvajanje nekil1 
konstп1kcija u engleskom jeziku н visejezicnoj sгedini u stшcnim visim нstaпovama. 
Ispitivanja koja sн u ovom I"adu pгikazana obuhvataju samo jedan segment ucenika iz 
uglavnom stшcnih s1·ednjih skola gde se negovanjн rnate111jeg jeziki1 posvecuje manje 
paznje i gde sti·•шi jezik ne spada u glavne p1·edmete. Rezultati ovih ispitivanja bi 
verovatno bili dгugaciji da su vгsena u nekoj dгugoj sredini, ali је cilj ovog istгazivanja 
bio da se ispita koje poteskoce imaju studenti telшickih nauka iz uglavnom tehnickih 
skola u zavisnoti od svog mateгneg jezika (sгpskog ili madшskog) u toku usvajanja 
odгedenih konstшkcija na engleskom jcziku па ргvој godini stLtdija. 

165 



Ispitivanja su v1·sena putem jednog testa и okviш kojeg је ispitana upoti·eba Past 
Simple i Past Continuous. 

Test spюveden medu studentima ргvе godine Vise tehnicke skole и Sнbotici 
obuhvatio је ukupno 247 ispitanika (175 studenata ciji је mate111ji jezik si-pski i 72 
studenta ciji је maternji jezik madaiski) i usredгedio se па ispitivanje dva pюsla 
v1·emena , Past Simple i Past Continuous. 

Test је dat и vidu sastava. lspitanicima је pгocitana ргiса na njihovom mateшjem 
jeziku, а zatim su zamoljeni da napisu pгicu na engleskom jeziku. Da ispitanici пе 
izbegli neke tгazene konstшkcije (sto је prema Schachteш cesta pojava prilikom 
testiпшja konst1-ukcija koje se 1·ede upotreЫjavaju u шaternjem jeziku ucenika) i time 
usmeгili rezultate analize u pogгesnom pravcu, ispitanicima su date kljucne гесi koje је 
ti·ebalo povezati u recenice. 

U testu је bilo ро devet slucajeva kada је prihvaЩiv odgovш Ьiо Past Simple, 
odnosno Past Continuous, dva slucaja gde је p1·ihvatljiv odgov01· Ьiо pasiv i јеdш1 
recenica u kojoj је tacan odgovor Ьiо Pгesent Pe1-fect. 

Pretpostavilo se da се za Past Simple ucenici ciji је mate111ji jezik s1-pski (gгupa 1) 
dati vise resenja tipa pomocni glagol + glavni glagol, slicno njihovom mateгnjem 
jeziku, gde је p1·oslo vгeme slozeni glagolski oЫik, dok se kod ispitanika ciji је mateгnji 
jezik madaгski (grupa 2) ocekivalo da се kod Past Simple dominiгati resenja sa piostim 
glagolskim oЫicima, slicno pгoslom vremenu u madarskom jeziku. 

Analiza glagolskih konstrukcija u 1·ecenicama u kojima је tгebalo kшistiti Pas1 
Simple dala је sledece rezultate 

Tipovi 1·esenja 

Tacna I"esenia 
Neprihvatljiva resenJa sa 
slozenim glagolskim oЬlikom 
tipa pomocni glagol + glavni 
glagol 
Neprihvatljiva iweSenJa sa 
pгostim glagolskim oЫikom 

Pгocentualni Ь1·ој гesenja 

ispitanika ciji је mate111ji 
jezik srpski 

67 

13 

7 

Tabela 1 

Procentualni broj I"esenja 
ispitanika ciji је mateшji 

iezik madш-ski 
73 

3 

15 

U tabeli 2 date su I"ecenice iz testa и kojima је tacan odgov01· bio Past Simple 1 

najcesca neprihvatljiva I"esenja и оЬе gшре ispitanika : 

Najcesce nepгihvatljive Najcesce nepгihvatljive 
Recenica konstt·ukcije u g1·upi ciji konstшkcije u gгupi ciji је 

је matemii jezik srpski matemji jezik madaгski 
James was а student tit was Ье, was Ьееп, lшd Ье, Ьееп 
Oxfoгd. Ьееп 

Last уеаг he decided to go has decide, ivas decide, decide 
to Manchesteг was decided, had 

decided 

lt was а cold Novembe1· was Ьееп, has Ьееп Ье, Ьееп 
day. 
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Не took tће bus to the was taking, was took, has take, taken 
fi·ec\vay. taken 

... finally а tшck dгive1· was pick him ир, was pick 
picked ћim up. picked him ир, /шs 

picked him ир 
Не was а fгiendly guy. was Ьееп, had Ьееп, has Ье, is, being, 

Ьееп, was Ьеiпк 

."they noticed а police was notice, did noticed, noticing, notice 
саг ... were noticed, was 

noticinк. had noticed 

The police sпspected had suspected, was suspect 
that". suspecting, was 

suspected, is suspected 

James spent the night was spent, was spended, spend, had spended 
theгe. had spent 

Tabela 2 

Iz gошје tabele se moze zakljuciti da vecina nep1·ihvatljivih Iesenja za Past Simple 
u gшpi ciji је mateшji jezik si-pski sastojala se od upotгebe pomocnog glagola 
was/we1·e/have/has/had i nekog oЬlika glavnog glagola, medu kojima su najbюjnije bile 
konstшkcije tipa: was/were + pI"osli oЫik glagola, slicno konstt·ukciji pгoslog vгemena н 
sгpskom jeziku. 

U gшpi ispitanika ciji је mateшji jezik madaгski najbгojniji su bili glagolski oЫici 
u sadasnjem vгemenu (infintiv bez upot1·ebe 'to') i upotieba pioslog participskog oblika 
glavnog glagola. 

Kod upoti·ebe Past Continuous ispitanici su pokazali sledece гezultate: 

Procentualni Ьгој 1·esenja Pгocentualni Ьгој 1·esenja 
Tipovi 1·esenja ispitanika ciji је mateшji ispitanika ciji је mateгnji 

iezik srpski jezik madai·ski 
Tacna гesenja 47 12 
N epгihvatlj iva .-esenja sa 
slozenim glagolskim 

15 11 
oЫikom tipa роmосш 
glagol + glavni glagol 
Nepiihvatljiva Iesenja sa 
piostim glagolskim 38 69 
oЫikom 

Tabela 3 

167 



Tabela 4 ilustгuje neke od najcescih neprihvat.ljivЉ konstгukcija koje su ispitanici dali za 
Past Continuous: 

Najcesce nepгihvatlj ive Najcesce neprihvatljive 

Recenica 
konstrukcije и gшpi ciji је konstгukcije u gшpi ciji 
maternji jezik srpski је mateшji jezik 

madarski 
Не was studying law. was study, was studied studied, study, studyin~ 

It was raining. is raining 
it was rain, t"ained, rain, 
it is а t"ain, 

Не was waiting the1·e ... 
was waited, was wait, had 

wait, waits, waiten 
waited 

The tшck drivel' was 
had gone, went, 

going to Manchesteг, 
was gone, 

went, gone, was go 
too. 

go 

As he was driving ... 
was dt"iVe, did drive, has drove, drive, drives, 
driven, had driven driven, had driven 

Не was telling James told, was told, }Vas telled, has told, telled, tell, telling, 
some jokes. told had told 

police 
chased, was chased, was was а chase, chase, 

... а car was 
chase, has chase, had Ьееп chasen, chased, had 

chasing them ... 
chasin~, is chasinf{ chased 

The truck was 
was cm-ried, was с апу, 

carryшg 
carry, carried, had carried, carried, had carryed 

stolen goods. 
has carryed 
was questioned, was 

The detective was question, has questioned, questioned, question, 
questioning James ... had questioned, was asked asked а question 

questions 

Tabela 4 

I na osnovu ove tabele se moze videti da su kod upot!'ebe Past Continuous и gгupi 
ciji је maternji jezik srpski najbrojnije neprihvatljive konsti·ukcije bile slicne kao kod 
Past Simple, tj. upoti·eba pomocnog glagola was/werelhavelhas/had i nekog oЫika 
glavnog glagola, dok kod gгupe studenata ciji је mateгnji jezik madш·ski nцjvise 

upotreЬljene neprihvatljive konstrukcije su Ьile sadasnji ili pюsli oЬlici glavnog glagola, 
p1·osli paгticip ili upoti·eba glagola sa -ing nastavkom bez pomocnog glagola waslwe1·e. 
Na osnovu tipa datih nepгihvatljivih odgovora kod оЬе gшре pгimetno је da ispitanici 
ciji је maternji jezik srpski imaju slicne greske prilikom g1Ћdenja proslih VI"emena U 

engleskom jeziku kao i ispitanici ciji је maternji jezik madarski, ali se na osnovu 
pl'Ocentualnog Ьюја opredeljenja za slozene konstrukcije odnosno proste glagolske 
oЫike moze zakljuciti da ispitanici ciji је maternji jezik sгpski ces6e koгiste slozene 
glagolske konstшkcije nego ispitanici ciji је mateшji jezik madaiski, bez obziгa da li se 
шdi о Past Simple ili Past Continuous. U vecini slucajeva gгeske nastaju zbog pгeslikane 
konst1·ukcije pl'Oslog vremena iz njihovog maternjeg jezika sto potvгduje hipotezu da 
mateшji jezik ucenika u velikoj meri utice па ucenje stranog jezika. 
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ZАКLЛЈСАК 

Ovo ispitivanje је pokazalo da opredeljenje ispitanika ciji је matemji jezik s1pski 
za slozene konstrukcije kod Past Simple је za deset posto vece nego kod ispitanika ciji је 
matemji jezik madarski, dok је ta ista 1·azlika kod Past Continuous nesto nize (pet posto ). 
Rezultati ovog testa takode pokazuju I"elativno cesto opredeljenje madarskih ispitanika 
za pi·ostim glagolskim oЫicima: za osam posto vise kod Past Simple, odnosno cak 
tI"ideset posto vise kod Past Continuous u odnosu na ispitanike ciji је mate111ji jezik 

srpskiNa osnovu uporednih rezultata tacnih resenja zanimljivo је zak~uciti da оЬе gгupe, 
bez obzi1·a na matemji jezik, upotгeЫjavaju Past Simple uspesnije nego Past Continuous, 
ali se mora istaci da ispitanicima ciji је maternji jezik madarski upotreba Past 
Continuous predstavlja mnogo vecu poteskocu, dok ispitanici ciji је maternji jezik s1pski 
imaju vise gI"esaka kod upott"ebe Past Simple и poredenju sa ucenicima ciji је maternji 
jezik madarski. . 

Ova ispitivanja su se skoncentrisala na one kategorije и engleskom jeziku za koje 
se p1·etpostavljalo da predstavljaju posebne poteskoce kod ucenika ciji је mate111ji jezik 
srpski i1i madarski. Naravno, razlike u njihovom koriscenju pokazuju samo jedan 
segment od mogucih gresaka koje se javljaju u toku ucenja engleskog kao stшnog 
jezika, ali su dovoljno ucestale da zasluze paznju i poseban akcenat u toku predavanja i 
uvezbavanja. 
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Radmila В. Sevic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PRIМENJENA LINGVISTIКA 1 ENGLESKI КАО GLOBALNI JEZIK1 

Procenjuje se da па kraju drugog milenijuma nase ere oko jedna milijai-da 
stanovnika zemljine kugle govori engleskim jezikom, Ьilo da se radi о engleskom k<io 
matemjem, ili prvom jeziku, potom kao drugom, ili kako se sve cesce kaze, 
intraпacionalnom jeziku,2 i najzad stranom, odnosno internacionalnom jeziku. Ovoj 
cinjenici doprinele su ne samo istorijske, demografske, politicke i ekonomske okolnosti, 
ve6 svakako i napredak i razvoj metoda nastave sti-anih jezika, sa posebnim naglaskom 
па engleskom jeziku, u cemu је primenjena lingvistika, kao naucna disciplina, 
nesumnjivo odigrala znacajnu ulogu. . 

Prisustvo engleskog jezika toliko је sveobuhvatno da је danas tesko zamisliti Ьilo 
koju zemlju na Ьilo kom kontinentu u kojoj se taj jezik ne koristi Ъarem u nekom vidu. 
Cak i tamo gde пе predstavlja jedan od zvanicnih3 jezika, znacajan deo stanovпistva se 
njime svakodnevno koristi, ili pak susrece, kao sa jezikom na kome se odvija sav 
meduпarodni saobracaj, ostvaruju medudrzavne, politicke, informacijske, medUske, 
ekonomske, strucne i naucne komunikacije, odvijajн sportski dogadaji, izvodi dоЬш· deo 
umetnickih i zabavih programa. Опо sto iz svega ovog proistice i sto паs па ovom mestu 
posebno zanima, jeste to da se engleski sve vise kшisti i и obrazovanju i to па svim 
nivoima, pocev od predskolskog uzrasta, do zavrsnih stupnjeva sticanja akademskiћ 
zvanja. 

Sve su ovo opste poznate cinjenice, koje cesto nailaze na pohvalu i odobшvanje 
kako na strucnom, tako i laickom nivou, zbog uverenja da се sposobnost ва se ostval"i 
komunikacija na jednom jeziku doprineti daljoj globalizaciji i intemacionalizaciji svih 
vidova ljudskih delatпosti, а samim tim i opstem napretku covecanstva. Lakoca, а рге 
svega brziпa p1·otoka iпformacija, pored sveopsteg tehnoloskog nap1·etka, p1·ipisuje se i 
sve sirem poznavanju i sve boljem vladanju engleskim jezikom, stoga se i u onim 

1 Tekst koji se objavljuje pod ovim naslovom predstavlja prosireni uvodni deo referata prijavljenog pod 
naslovom "lnternacionalizmi kod studenata anglistike" za VI Simpoz!juma "Kontra.o;/iv11ajezicka 
istrazivanja ", u koautorstvu sa M.Prica, а koji se iz objektivnih razloga ne moze u celosti objaviti. 

2 Pod tenninom intranacionalnijezik podrazumeva se nematernji jezik koji uziva status zvanicnogjezika, 
kao sto је slucaj sa eng\eskimjezikom u пшogim zemljama, bivsim kolonijaina Velike Britanije, npr. lndiji, 
Singapuru, Juznoj Africi, itd. Uporediti takode Quirk ( 1995:4-5) 

3 Prema podacima koje navodi D.Crystal u svojoj Enciklopediji eilgleskogjezika ( 1987:358-9) taknv 
polozaj engleski uziva и preko sezdeset zemalja, dok u jos dvadesetak ima izuzetno znncajnu ulogu u svim 
vidovima javnog zivota. Uporedi takode English as а Global Language, Cambridge, 1997, od istog autoп1. 

170 



zcrnljпma н kojimil eпgleski jczik пс p1·edstavlja naslede iz kolonijalne pгoslosti, ili pak 
је(lап od пeoplюcl11ili 1шсiш1 нkljвёivanja н svetskt1 zajednicu, sve vise paznje poklanja 
шiap1·cctenjн 1шstave e11gleskog jezika kao stгanog i postavljaju se sve veci zaћtevi da 
Lшdш::i st1·uc11jaci 11 bilo kojoj pюfesiji budu osposoЫjeni da se н svojoj stп1ci podedпako 
dob1·0 sluze eпgleskim kao i svojim mateгnjiш jezikom. 

Podaci о nastavi н visokoskolskim нstanovama н Savez11oj RepнЫici Neшackoj 
objavljeпi za 1998. godinн4 govoгe da se na velikom Ьгојu fakнlteta (ргеkо 30) poloviпa 
пastave izvodi па engleskom jezikн. Razlog ovome nije samo zelja da sc pt"ivulш st1-ani 
stнdeпti, vec рге svega da se domacim stнdentiшa olaksn moЫ\nost tшнtш· evгopske i 
svetske mгeze tшive1·zitetskog obrazovnпja i pospesi нkljнcivaпje и шеdнш1гоd110 ti·ziste 
гаdа. Isti izvoг objavljuje podatke i о tome koliko stнdenti koгiste liteгatLIПl ш1 
eпgleskom jeziku и tokн svojiћ stнdija, posebno u znvl'sпiш semestгima. Statisticki 
podaci odnose se ш1 sve stп1ke i podeljeni su u sedam g1·upa: dшstvene пauke, sa 
posebпom poclg1·upo111 psilюlosko-pedagoskiћ nauka, priгodne nauke, infoгmatika, 
ekonoшija, telшika i ш·\1itcktшп. Podaci se ticн Ьюја pгocitaniћ sti·ucпЉ kпjiga па 
engleskom jeziku н tokп poslednja dva semestгa. 

Na pгvom mestu ubedljivo se nalaze stнdenti info1matike medu kojima samo 13% 
nije ni и kom vidt1 koгistilo knjige na engleskom jeziku, dok se na sнpгotnom kl'ajн 
пalaze psilюlozi i pedagozi kod kojiћ taj pгocenat iznosi 69%. Izmedн ove dve gп1ре 
nalaze se studenti pгiюdпih naнka (33%), dгнstveпiћ пauka (40%), ekonomskiћ (54%1), 
telшickih (58%) i aгћitektшe (67%). 

Ako aпalizil'amo statisticke podatke iz sl1pгotnog ugla, ргеmа tome koji stt1de11ti 
ргосitајв najveci Ьгој knjiga na eпgleskom jezikн, а пе samo da li tюpste kш·iste takve 
knjige ili пе, opet se na pгvom mestu nalaze studenti infoлnatike, za пjima slede oni koji 
studiп1jн dгustveпe шшkе, а potom, ll silaznom гedosledн, stнdeпti ргiгоdпi\1 пш1kа, 
ekoпomije, tehnike, aгћitektuгe i, ponovo па kшju, stнdeпti psilюlogije i pedagogije. 
Ovakvi statisticki podaci, koliko ocekivani, kпda su н pogledu studenti iпfoпnпtike, 
postavljaju i neka zш1imljiva pitaпja, па p1·imeг, zasto se znacajno гazlikнju podaci za 
stнdeпte sюdnih stгнcniћ pгofil<i, nрг. d1·ustvenih шшkа н celosti i psilюlosko

pedagoskih kao izdvojene gгupe. Odgovoг na ovakva pitanja mogao bi se dati tek kada 
Ьi se гaspolagalo slicnim podacima za ostale evгopske zemlje, пагосitо zapadпo i 
centгalno evгopske, јег se moze smatгati da medн njima postoji p1·ilic11a podнdaгпost 
obп1zovniћ siste1ш1, а svakako bi bilo zaпimljivo нpoгediti iћ i sa podacima iz ostalil1 
evгopskiЬ i neevгopskЉ zemalja. Medнtim, опо sto navedeni podaci svakako potv1·dt1jL1, 
jeste ciпjenica da рогеd ostalili vidova dГLJstvenog zivota, engleski jezik ima sve VCCLl 

нlоgн i u ob1Ћzova11jt1. Kako је ucenje stгanЉ jezika sastavпi deo оЬгаzоvапја, bilo bi 
zaпimljivo гazmotгiti kako se daш1s gleda па taj ргоЫеm sa stanovista pгimenjeпe 
liпgvistike. 

ћimenjena lingvistika, kao disciplina koja gla.vnн paznjн poklaпja naucno111 
pгistнpt1 uсепјн jezika, stш-a је koliko polovina ovog stoleca, s obziгom da se zvaпicнo 
konstituisala tek kп1jem pedesetil1 godina ovog veka, od kada па ucenje jezika росiпје da 
gleda !сао na vгstL1 delatnosti kojoj је рогеd 1-azгadeпog pгakticnog pгistнpa neoplюdпn i 
ozbiljna teoгetska podloga.5 Naгedne decenUe posvedocile su Ьшаn 1-azvoj пе sапю 

4 A.v.I-lш11L1olt Mitteilш1ge1171/Ј998, s.64. 
s Тспнiн '1нi1пе11јс1ш liпцvistik:i' r1·vi pltljc zva11ii:1ю upotгeL1je11 ll [J0tl1юslovu cnsopis:i posV<o:C<;:HO~ 

pmblem:itici uёе11ја jezika: Lm1g11agi! Leami11g - Л Q11ш·/<'1у .!тmш/ t!f Applie(f Liщ:11istics Micl1i!!,aп 
lJ1.1ivcгsity ћess, 1948. Nсршш Jece11ijt1 kasпije p1·i Uпive1zitetu tt Etliпbшi;tt оsпоvапје роsеЬап Oclsek za 
рппн::11је11L1 li1ч!ivistikL1, 1957 .ц. 
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teOI"ije i pt-akse нсеnја jezika, posebno stпшЉ, nego i autonomnog diskшsa р1"i111епјепе 
lingvistike. Ро misljenjн savгemenil1 teoгeticaгa tnj diskшs ne san10 da "нp1·nvljn i 
gcne1·ise misao о nastпvi stпшih jezika" (Pe1111ycook,J994: 127), vce је LI velikoj 111e1·i 
шпоgнсiо i prodor anglonшeгickog kнltнmog 111odeln Ltpravo p1.1te111 siste111пtic110g 
п1z1·adivaпja i t1p1·nZпjava11j:з шctoda 1шstave e11glcskog kao i11temacionnl110g jezika, а 
time posredrю doveo i do potiskivaпja i gнseпjn dошпсЉ kнЊн·а i ш1tol1to11og pogleda 
1ш svet (Said 1978, 1983), odnosпo do jcdne v1·ste kнltttme denпcionnliz::icije. 

Posle pгvobitnog nnivnog odнsevljnvaпja idejom dn се "vnvilonski рг0Ые111" 
Jjнdskog гodn kош1спо biti шzгesen usvnjanje111 jedпog, intemncionalпog, ili jos bolje, 
globnlnog jezikn - engleskog, ргеkо pгakticnili nastojanj<1 da se I"aиadi pojedпostnvljeпa 
ve1·zija engleskog jezika koja се z<1dovoljiti sve ргцktiспе aspekte kопшпikжiје, а p1·ito111 
pгistedeti nepotгeban tгнd pI"iliko111 нселјn,6 ргеkо pгosiгivnnjn ovil1 skгomпil1 ambicijn 
sve do нvегеnја da је "пе snmo vnzno nnuciti engleski, vec i пnнciti гnzmisljnti ро 
engleski",7 moгnlo је doci i do disidentskil1 glasova i kгiticnog pгeispitivnnja опiћ 
stnvova pгemn kojima је OSПOVПi zndatak p1·ime11jene liпgvistike tnj da dopгinese siгeпjLl 
eпgleskog jezika i aпglosnksoпske k1.1ltшe (Pennycook,1994: glave 5 i 9). Вгој11i 
liпgvisti dnnas poVeZLljU siгепје eng}eskog jezika Sa p1·ocesi111<1 l1egemonizacije, рге 
svegп u ekonomskom pogledll, а samim tim i pogledu ob1-azovnпja stгllktшa 111oci t1 
svetu (Pћillipson, 1998). 

Istov1·emeno, svest о гaspгostгanjenosti engleskog jezika tl globпlnom s111islt1 
dovela је н vezu dvп do tadn гnzdvojen<1 роdшсја iпteгesovпnjп - гaz111isljппja о 

va1·ijaciji и jezikt1 i svest о tоше da i1ce11je stгaпog jezikц podгazшnevn postojriпje, n 
sшnim tim i opгedeljivпnje za st•шdaгdnt1 vaгijnпtt1 пekog jezikn, н ovom sl11cnjt1 
engleskog. Imajllci tl vid11 лшiје пnvedeпi tгojaki polozaj eпgleskog jezika н svett1, jas110 
је da pitnпje njegove standш·dne vaгijante post<1je veo111a slozeno. U zеm\јшла ll koj iпы 
engleski jezik istovгemeno p1·edstnvlj11 i m'1teгпji jezik, pitцnje staпdaгda spada н pitnпja 
jezickog pla11i1-a11jn i kodifikncije, а tnmo gde eпgleski jezik jos t1vek iша stntt1s s<11110 
stгшюg, izboг standnгdne vaгijante engleskog jezika moze d.-i Ьнdе pod t1tic<1je111 
ekoпomskih, geogгafskih, ра cak i tгndicionnlnih гnzloga. 8 

Meduti111, н zemljnma gde engleski inш status intranacioпalпog jezika ovo pitaпje 
postaje znatno slozenije. U zemljama Aft-ike i Azije, опо se pгosiгuje na pitnnje izboп1 
pogleda ш1 svet izгazenog kюz diskшs9 . Qнiгk (1995:5-9) pominje aktivno podsticnnje 
"etike negi1·anja standш·da' unutaг sepnгatistickih pokгeta н zemljama bivseg b1·itanskog 
koloпijnlnog cnгstva. Као pгedst<1vnik tшdicioпalпiji\1 stavova, Quiгk s111ntгa da је tezпja 
z<1 staпdaгdom шoden<J ljudskoj pгil'Odi i da se пе ogгaпicnvn samo па pitnnj<1 jezika. Оп 
kaze da је postojanje stnпdi:1гd<1 'eпdemicпo' za s1шtпog coveka i diJ bi пjegovo odsL1stvo 
ll bilo kojoj 0Ьl<1sti dп1stvenog zivota dovelo do оsесапја izg11Ьljenosti i otнdeпosti. 
Рогеd ovog metnfizickog svojstvn koji ро njemu posedнje svaki stnпdaгd, Qнiгk vеп1је i 
tl p1·<1kticnt1 vгednost standaгdn kao V~ll'ijante eпgleskog jezikп koja se moze cнti ј 

6 Rezllltnti t<Jkvil1 st<Jvova пnјЪоlје se ogled<ijll u pokш':;ajimn da se iz1·nde 1·edL1kova11e ve1·zije vokatщlaп1 i 
g1т111шtike eнgleskogjezikn koje Ьi pгedstnvljnle 'nor1nnlпi eпgleski' а kol'istile se LI sv1·l1e opste i st111c11c 
komш1ikncije (H..iclНll·ds, 1943, Oi:;de11 1968), dok bi se sve ost;i\e, 111апје pпч~111ntic11e potгel1e i11uividL1~. па 
p1·imc1· опе za iskriziv<i11jc111 psil1ickil1 1 e1110tivпi'1 i estcskil1 potгebn, dakle svi111 oпini sto sp<icln Ll (lотеп 

p1·ivflt11og, о. sa111i111 tiш i 11ekoгisпog, пюglе i dnlje zadovoljnv<Jti ko1·isccпje111 шnteгпjegjezika (West, 1934) 
7 Tako(1e West ( 1934: 172) !z ovnkvog stavfl pюizilnzi da 'mzшisljnпje' iskljucL1je sve sto пепш 11сроs1-е(\1ш 

koпk1·et11L1 v1·e(i11ost. 
R Ovde 111isli1110 p1·ev[lsl10d110 1ш opredeljiva11je zn b1·itnлskL1 ili ;i111e1·ickL1 stnлdri1·(l11t1 vai·ijn11tt1. 
'
1 Up. Рап1kп11nа, A1ju11a ( 1995) De-l1ege111011izi11g Ln11gtinge Stnndni·cls: Lеагпiнg f1·oin (Post)Colo11ia 1 

Eщ=~lisl1cs aЬout 'Eпglisl1' Basiпstoke, Mac111illn11. 

172 



п1zнmeti u svim delovima sveta. Potpoпюgnнta tako mocnim sгeclstvima kao sto Stl ввс 
i cNN, standш·dna vaгijanta engleskog jezika, ро njegovom misljenju, пе bi tгеЬа\о d<1 
dozivi sнdЬiпн latiпskog, koga је v1·e111e гazlozilo ti пiz medнsobno 1шшје ili vise 

11e1-azo111ljivil1 jezika. 10 

lpak, нргаvо zbog toga sto z11anje eпgleskog jezika ima toliko velikн p1-akticш1 
vi·ednost, пе samo za spOl'azнmevanje za svetom, nego i unutш· sopstveпe zemlje, ш1 
ргiтег н onim zemljшna gde stanovпistvo govoгi гazlicitim jezicima, ciji Ьгој moze 
vaгiгati od dva - tгi, ра sve do nekoliko stotina, 11 ргоЫеm mogнcnosti medusobпog 
spoп1zнmevanja ne mo1«1 biti pitaпje izboгa vш·ijaпte eпgleskog jezik<i, vec i geпet'tlcijski 
ргоЫеm, jel' neгetko dolazi do toga da н istoj poгodici шшсi vaspitaпi u skolшлa sa 
eпgleskim nastavnim jezikom - sto tгеЬа da im omogнci veгtikalш1 рго\юdпоst t1 dгнstvt1 
_ пisн н stапјн da se spoгazшnevajн sa sopstvenim dedom ili ЬnЬош, а ponekad cak пi s<1 
гoditeljiшa. U takvim slнcajevima ne moze se vise govo1·iti samo о роstојапјн kнltнгпе 
vec i emotivne distance medtl claпovima iste poгodice. 

Dakle, iako је јаsпо d<1 је bilo pogгesno t1veгenje da се se engleski jezik istis1шti 
zajedпo s<1 onima koji sн g<1 doneli н bivse kolonijalпe zemlje, sve vise !'<1ste svest, i to пе 
sапю kod pгedstavпika domaceg stanovпistva, nego i medн bivsim kolonizatoгi1ш1, da se 
тога napнstiti pгedstava о postojanjt1 jednog staпdaгda za sve, а nш·ocito о postoja11jL1 
jednog p1·istнpa u nnstavi engleskog jezika. Sa tim u vezi javiJa se nova, kгiticш1 stп1ja 
medt1 Jingvistiшa i metodicaгima koja z<1govaгa pгeispitivanje pedagoskiћ stavova о 
engleskom kao lюmogenom globalnoш jezicko111 fenoment1, а istovгe111eno i о tome da 
је izvoгni govoгnik ш1jbolji nnsta\111ik. Ako pod standnгdпiш eпgJeskoш jeziko111 
podtЋzшnevшno sшno njegovt1 pisaш1 vшijantн, bez obziгa па izgovoг, ondп sk01·0 LI 
potpнnosti otpada tt1galjivo pitnnje opгedeljiv<шj<1 za Ъгitш1slш ili a111e1·ickt1 vш·ijш1tll 

izgovoгnog staпdш·da. Medнtim, ipak ostaje ciпjenica cla stnш\ш·dnн vaгijш1tt1 eпgleskog 
jezika k01·isti пajvise petпaestak ргосепаtа izvoгnil1 govoгпikn 1 ~ i to onil1 koji se nalaze 
ла samom vгhu dп1stvene lestvice u pogledtt bogntstva, нgleda i 111oci. Њ1 tnj пnсiп, 
mog\o bi se гесi, samo se pojacava uloga engleskog jezika kao ргепоsiоса dгustvene 
пeгavnopгavnosti. Pгistup ucenjн engleskog jezika, n posebno obшzovtlпjн па e11g\esko111 
jeziku istov1·emeno је нslovljen postojanjem dп1stveпe elite, i podstice нјепо stvaшпje. 
То pitanje posebno је osetljivo u zemljaпы Afi·ike i Azije i нkljuceno јен siгa nnstojш1jп 
za kнltшnom i nacionalnom emancipa.cijo111 (Ngt1gi, 1986). 

Na evгopskom kontiпentн, sitнacijn је svakako dшgacija. Medнtiш, za гazlikt1 od 
ostalil1 kontinenata gde је u pгocest1 dekolonizacija, ovde kao da zapocinje p1·oces 
Uezicke) koloпizacije. Sa izuzetkom Bгitaпskih Ostгva, eпgleski jezik 11 Evгopi jos нvek 
ima statнs inte1-nacioana.l11og jezika. Ipпk, obгnzovnпjem Evгopske zajedпice, i po1·ed 
nastojш1ja da se od1·zi i-avnopгavnost jezika svil1 ze1ш1lja t1cesпica, engleski postepeпo 
zat1zima, iako jos neozvaпicenu, ulogн int1·(macioпa\nog jezik<1, sto се se samo jos 
pojacnti pгijemom novЉ zemalja-claпica. Obгazovni ргоgгшni koje fiпansiгa Evгopskn 
zajednicn, kao, прг. ERASMUS, TEMPlJS, EUTRAC, dovesce do velikog 
usaglasavaпja, izmedt1 ostalog i nastave eпgleskog nn tшiveгzitetskom пivон, пе samo 
kao stl'tlnog jezikn, vec i kao samostalne akademske discipline. Nn пizim пivoima 

10 Up. Qui1·k, H.aпclolp\1 (1995), 'Ушirшсе iн Eпglisl1: tlie global coпtext', Gm11111/(/fical аш/ Li!zical 
~'aгim1cl! in E11glis/1, Lолdон, Lощј1пш1. 

11 Peпnycook ( 1994:224) пavodi poclatke za Si11gapш gcle postoje cetii-i zva11ic11a jezika: e11g\eski, kiнt:ski, 
11н1lajski i tamilski, []]i eнgleski p1·edstav!j[] doшi11a11ta11jezik,jcгse ko1·isti t1 d1·zav11oj admiпist1Ћciji, 11а puslll i 
sviin пivoiina skolskog sistema. То је takoc1e jedi11i jczik u toj zeinlji koji p1·e\azi svc etнicke, еkошнпskе i 
d 1·ustveнe g1-anice i sшпiш tiш irna нnjvisi polozaj t1 statt1s110111 s111islt1. 

12 Ovi podaci О(/поsе se sarno 1щ Ve!ikll Љitaniju. 
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оЬгаzоvапја postoj i teпdencija da se doшaci lidzbeпici za нсепје eпgleskog jezilш 
znmeпe oni1ш1 iпаdепiш н zemljшna gde је engleski pгvi jezik, рге svega н Velikoj 
Bгitnпiji. Podп1zш11eva se da su анtогi izvoшi govoгпici engleskog jezika, kao i da 
njilюvi ud:ZЬeпici tгеЬа dil bl1dl1 podedш1ko dоЬго i lako pгiшeпUivi н svim ze111ljш11a ll 

koje se Ьнdн нvezli, bez obziгa па to kojim шаtегnјiш jezikom govшe njilюvi Ьнdнсi 
koгisnici. Zajed110 sa engleskim jezikom, takvi udZЬenici pгedstnvljajн nekн v1·stн 
statнsnog siшbola, sto је sve potpomognuto dоЬгiш pгopagaпdпim 111ate1·ijalo111 i 
kome1·cijalпiш nastнpom njilюvil1 izdavaca 13

• 

Рогеd ob1·azovnog aspekta, пiје nevazпa пi нloga koju engleski ima kao jezik koji 
se пalazi н stalnom kontaktн sa jeziciшa svil1 ostnlil1 zemalja, в pгvom геd11 ргеkо 
elektгonskiћ medija 14 . Ist1-azivnnja 11 пеkiш evгopskim zeшljama (Sajava<iгa, 1991) 
polшzaln su da eпgleski jezik i aпglosaksoпska lшltшa vгse znacajan нticaj па domace 
jezike i kultшн pнtem filmova, stгanil1 vesti па гadiju i televiziji, I"eklama za st1-a11e 
pгoizvode itd. РоsеЬпо је zaпimljivo da је н пеkiш zemljшш1 dokazaш1 i zпасајпа нlogn 
stгipa kao zanгovske VГSte, sto potvгduje pгetpostaVkll da Sll svi llZIЋSti 11eposгed110 

izlozeni ovom нtiсајв. Pt-itom, engleski ne vгsi liticaj samo neposгedпo vec i pнtem 
p1·evoda, ш1госitо kad se гadi о pгevodima шadeпim nestпн:Sпo i pod v1·eшenskom 
stiskom, sto је cest sll1caj kod video, 1-adio i пoviпskog шate1·ijпla. Poznavaoci 
ргоЫешаtikе (Pћillipsoп, 1998:56) vide znacajпe poteskoce koje se mogl1 j<iviti i ргi 
p1·evodenjl1 svil1 pгavnil1 i ekoпoшskiћ dokш11eш1tn koje Ьнdе donosio Evгopski 
pпгlament, јег се oni, jednoш нsvojeni, imati sш1g11 zakona l1 svim zemljшш1 claпicamп. 

Ukгatko, pгimenjena lingvistika i svi oni koji se bave пјоmе, imace рнпе п1kе 
posla 11 n<1stojaпj11 da гаzш11ејн, пе ulazeci ргi tom u i-az111<1tлшj<1 politicke ргiгоdе i пе 
zauzimajuci ideoloske stavove 15

, posledice koje pгoizilaze iz cinjenice da је e11gleski 
пeSLшшjivo postao globolni jezik. Те posledice пajuocljivije sн 11 oЬlasti пastave 

eпgleskog, kao pгvog, kao zvanicnog ili kпо stпшog jezika, vec н z<1visпosti od пjegovog 
statвsa u pojedinim zешlјпша, пli st1 svnkako pгis11tne i siгe, kada se гadi о оЬгпzоvпnјн 
нopste, zatim l1 pп1kticпi111 aspektiпы р1·еvоdепјп, ршеd teoгijskill koja se sve vise 
izdvajajн и at1tonomnп inteI"disclipiпaгпн n<1ucш1 oЬlast, i ш1jzad, podedпako, l1 шtstпvi i 
negovanju шаtегпјеg, ili pгvog jezika и svim zeшljamn н kojiшa је н vecoj ili mапјој 
шегi p1·isнta11 engleski kao jezik u kontaktu. 

APPLIED LINGU!SТ!CS AND GLOBAL ENGL/SH 

Sumшaгy 

/п the present paper tlze author gives а п:vie~v ој' more гесепt attitudes оп Englislz 
as а globaf language and ој t/Je conseqttences ој' tlzis .f'act t/zat t/1e appliet.I finguistics 
slzould u·y to account f'or. Атощ: tlzem are vaгious aspects ој teaclzing (~!' Englis/1 as 
first, second or Joreigп languages, tlze sources and cl10ice c~f' textlюoks, tlze рге.f'егепсе 
.for native ог non-native speakers as teaclzers ој' Eпglislz etc. Otlzer, щually impoгtant 

ЈЈ Veo111:l cesto k::ю 01·~riпiz11tor· p10111ot:ija ovil1 шlZЬeпika j::iv\j::i se lokal11a kaiкelшija B1·ita11skui; savёl<1, 
sto svепш d11je vecl\ ;щtщit:ltiv1юst. 

1
" О ovt11111: s11ю vce 11 vi8c 1шvп1tn ~o\•orili. Up. ~cvit: ( 1 ',IЈ(щ l IJ1Jbl1). 

1 ~ ll tщ11 pu~lcdu zщ1i111lji\'a јс polcшikn koj11 vodc 1). ( '1·yst11I i R. l;'ilip:ю11 1111 1't1·ш1ica111n са:-юрi~щ 1'111· 
Elll'rlfk.'Ш/ /~'11gli.Ф Mt'.~seщ;et' (EF.M) IJ knjoj Kriii111I zа~шра щ:111гаlш1 r1·ist1Jp, b1izir1111 isklj11ciV() l\il 

li11~\1 isticki111 ci11j1:11ktШlil, L1cz l.ШJzi11шnjп rolitickill ili idcoloskil1 Slil\'OVU, tluk Г-ilip!IOll, 11 dt1l111 
pш;tkoloпijnlпc k1·i1ikc, sш;:нru ((а јс i;;ik i 'рюklшпоv:ща 11pulitiё11ust' ud1·cdc.:11a vrsla politit:koi:: stava. l lp. 
Et::M 19')8; 1 t)IJIJ, VIJ/2; VIIJ/ 1, s. 53-56; 51Ј-66. 
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aspects ој the globalization о/ English are its effects оп local languages and cultures, 
/eading in тапу cases to language deaths and deculturization, creation ој English
speaking нюrld elites as channels ој transmission ој pиver, and more broadly o.f' 
neocolonization through language. 
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Ксенија Кончаревић, Филолошки факултет, Београд 

КОНФРОНТАЦИОНА АНАЛИЗА И ТЕОРИЈА УЏБЕНИКА 

СТР АНОГ (ИНОСЛОВЕНСКОГ) ЈЕЗИКА 

Апстракт: У раду се разматрају удео конфронтационе анализе у предикацији 

уџбеника страног (инословенског) језика и могућности њене примене у његовом 

структурно-садржинском обликовању. 

Кључне речи: конфронтациона анализа, уџбеник страног језика, предикација уџбе

ника, структура уџбеника, садржај уџбеника 

О. У савременој теорији уџбеника, напоредо са операционалним, функционалним 

и дистрибутивним моделом теоријског заснивања, описа и анализе школске књиге, 

могућно је говорити и о комплексном системско-структурно-садржајном моделу, у 

коме се уџбеник посматра као систем логичких конструката - предикације, 

садржаја, спољашње и унутарње структуре те супстанције - од којих сваки, са своје 
стране, представља посебан систем сачињен од низа компонената нижег реда са 

специфичним функционално-онтолошким оЈЏiикама, саставом елемената, карактером 

веза и односа међу њима (модел разрађен у: Кончаревић 1997). На овом месту 
покушаћемо да сагледамо присуство и могућности примене конфронтационе 

анализе (а) на равни предикације као комплекса теоријско-методолошких, 

психолошких и дидактичко-методичких чинилаца који унапред одређују и 

условљавају конципирање, конструисање и евалуацију уџбеника и (б) на 

различитим плановима његове структуре и садржаја. 

1.0. За извођење закључака о уделу КА на нивоу предикације релевантно је 
познавање законитости процеса учења и логичко-епистемолошке природе знања 

која се стичу кроз наставу страног (инословенског) језика. Б. В. Бељајев, један од 

зачетника когнитивног метода, прокламује начело обучавања мишљењу на СЈ, чија 

је суштина у следећим поставкама: (а) дискурзивно-лог.ичко познавање језика, 

засновано на свесној примени правила и норми, не представља истинско владање 

њиме, пошто не омогућава реализовање мишљења на њему; (б) право владање СЈ 

има интуитивни карактер: оно се остварује у процесу аутоматизације говорних 

навика, када се формирају и специјалне способности - мишљење на СЈ и осећај за 
СЈ [Беляев 1965, 36-54]. Међутим, ово ниуколико не значи искључивање тео-
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ријских података о језику из наставе и удаљавање МЈ: пошто ће пршпичне 

способности бити стабилније и трајније уколико се базирају на осмишљавању 

језичких појава и елемената, у настави је потребно давати одређене теоријске 

податке, али сведене на најрационалнију меру, тако да њихово усвајање не постане 

самосврха [Беляев 1965, 209]. У истом духу, модерна методичка наука (концепције 
засноване на когнитивном и комуникативно-делатнос1юм приступу) присуство 

елемената КА сагледава као неопходан предуслов овладавања СЈ, али такође у 

рационално ограниченој мери: "Непрестано упоређивање МЈ и СЈ омета ствариње 

аутоматизованих говор-них навика. Уместо целовите рецепције руског језика 

ученици усвајају извес-тан код који се затим дешифрује уз помоћ МЈ. Говор 1-ш 

језику који се учи често добија карактер извештачености и неправилности, а 

уместо аутоматског интуитивног одабирањања руских речи долази до мукотрпног 

конструисања говора на СЈ" [Костомаров - Митрофанова 1988, 46]. 

1.1. Једно од основних питања која се постављају на нивоу предикације 

уџбени1ш јесте допустивост експлицитног/ имплицитног конфронтирања и њихов 

саоднос. Мишљења која налазимо у литератури су подељена: А. Р. Арутјуноп 

наводи да "у настави не треба наглашавати непосредне паралеле и 

размимоилажења између МЈ и језика који се учи, већ ( ... ) спроводити скриве1-10 
конфронтирање. Тежиште се ставља на "тешкоће" - типичне предвидљиве грешке 
ученика" [Арутюнов 1987, 95]. А. А. Леонтјев, међутим, допушта могућност 

непосредног, отвореног конфронтирања у извођењу ваставе и конструисању 

уџбеника, наглашававајући неопходност његовог рационалног ограничавшьа: "Не 

треба губити из вида да овакво конфронтирање не сме постати самосврхом" 

[Леонтьев 1988, 32]. Наше је становиште да у уџбенику СЈ постоји потреба и за 
скривеним, и за отвореним контрастирањем, при чему ће обим његове примене 11 

тип излагања зависити како од контингента коме је уџбеник намењен, тако и од 

иманентних својстава језичке материје. 

1.2. У погледу удела КА генерално стојимо на становишту да, иако је 

позивање на МЈ значајан лингводидактички принцип, он не сме бити апсолу

тизован и проглашаван за доминантно начело конципирања настиве и уџбеника. 

Удео експлицитног указивања на истоветности, сличности и разлике између двају 

језичких система ваља свести на неопходан и довољан мини-мум из више разлога. 

(а) претерано инсистирање на присуству МЈ у теоријско-спознајним текстовима и 

апаратури организације усвајања могло би да има за последицу излишно 

теоретизирање и граматизирање, које би се косило са практичном и 

комуникативном усмереношћу уџбеника; (б) био би одузет драгоцени простор 1<оји 

би могли заузети материјали за развијање практичних уме1-ьа и навика оперисања 

страним језичким и говорним материјалом (инструментално-прсН<ТИLIНИ текстови, 

вежбања); (в) информација о међујезичким односима треба да носи помоћни 

карактер; дозивање из меморије зш1ња о сличностима и разликама двају је:шка 

имило би неповољне последице по брзину аутомитизације навика и прелас1ш 1ш 

самосталну говорну продукцију (исп. експериментално добијене подитке 1<0је 

износи Бељајев Ј 965, 4 Ј-45); (г) изразитије присуство експлицитно контрастив11их 
садржаја могло би да угрози систем1-1ост наставног предмета и створи неко-
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херентну представу о самом СЈ. Неопходно је, дакле, оквирно формулисати начело 

минимизације експлицитног контрастирања у уџбенику СЈ и ИСЈ посебно. У 

литератури наилазимо наједан овакав покушај: "Неке структурне разлике руског и 

српскохрватског језика не могу бити усвојене ако се прет-ходно не сазнају. Због 

тога већ у почетној настави треба упућивати ученике у неопходност уоL~авања 

разлике између српскохрватског и руског језика. То значи да универзалне руско

српске језичке појаве треба усвајати спонтано, као говорне навике, а изразито 

дистинктивне - свесно, као језичке навике" [Несторов 1980, 128]. Ово схватање, у 
начелу потпуно прихватљиво, могућно је, рекли бисмо, и додатно конкретизовати 

према критеријумима методичке релевантности и карактера манифестовања. 

Према првом критеријуму могућно је говорити о (а) методички релевантним 

сличностима, које стимулишу позитиван трансфер навика МЈ на језик који се учи, 

(б) методички релевантним разликама, које узрокују међујезичку интерференцију и 

(в) методички ирелевантним сличностима и разликама - реч је о оним појавама и 

елементима чије постојање у МЈ не доводи ни до фацилитационог, ни до 

интерферентног утицаја на продукцију и рецепцију СЈ [Юсупов 1987, 194-196]. По 
нашем мишљењу, код методички релевантних сличности у већини случајева 

потребно је скривеним конфронтирањем довести до спонтаног међујезичкоr 

трансфера; директно, експлицитно упућивање на аналогију са МЈ чини нам се 

умесним у случајевима када постоји могућност погрешног успостављања 

унутарјезичке аналогије, која се очитује у грађењу облика или конструкције сходно 

већ познатом моделу, али уз нарушавање система или норме, типа: плакать -
*плакаю, плакай (према: макаю, .макай), комп. * узкее, дорогее, крутее (новее), 
ном. мн. *неба, чуда (села), и сл. За методички релевантне разлике инспиративном 

нам се чини типологија А. Менац, која разликује три узрока и три манифестације 

интерферентних грешака: (а) недиференцијација: ученик у СЈ не разликује оне 

црте које у МЈ нису диференцијалне природе, (б) супердиференцијација: у СЈ 

уводе се црте које му нису својствене, али постоје у МЈ и (в) реинтерпретација: 

црте СЈ интерпретирају се на начин како се реализују у МЈ [Менац 1981, 27-35]. 
Код недиференцијације није потребно посезати за експлицитним конфронти

рањем, али је неопходно свесно обратити пажњу ученика на оне црте које у МЈ 

нису диференцијалног карактера (у теоријско-спознајним текстовима) и форсирати 

њихово усвајање кроз разрађен систем вежбања; код супердиференцијације и 

реинтерпретације сматрамо да има више основа за експлицитну КА - било 

директним указивањем на међујезичке односе уз поткрепљење nримеримСЈ 

(дедуктивно закључивање), било навођењем језичких чињеница са задатком 

њиховог упоређивања и генерализовања добијених резултата (индукција). Обим 

примене отворене КА зависиће и од узрасних карактеристика контингента коме је 

уџбеник намењен: на стадијуму конкретног мишљења (нижи основношколсю1 

узраст) преамбициозно је и неадекватно очекивати самостално извођење закључакСЈ 

и генерализација конфронтационе природе, пошто дете тада учи језик емпиријски: 

имитирањем, апсорбовањем, а да није свесно међујезичких аналогија и разлика: 

међутим, оваква очекивања умесна су од 12. године, када ученици показују тежњ) 
да пореде СЈ са МЈ, да анализирају језичке елементе, али и када су, како је 
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експериментално утврђено, подложнији деловању интерференције [исп. Стошић 

1963, 207]. 

2.1. Поред обима и места КА у уџбенику, пред теорију школске књиге 

поставља се и значајно питање о функцијама МЈ и сврсисходности његове примене 

на разним нивоима структуре и садржаја уџбеника. О. А. Јерјомина умесно 

примећује да је у настави СЈ стратешки задатак минимална примена МЈ, али да су 

аргументи у прилог његовог коришћења (у мери рационално сведеној на неопходан 

и довољан минимум) потреба економичности у простору и времену, неопходност 

свесног приступа градиву и његове психолошке приступачности ученицима 

[Еремина 1994, 82-86]. Тако, економичност подстиче опредељеље за преводну 

семантизацију у кумулативном и парцијалним речницима на нивоу макроструктуре 

уџбеника, а на равни метаструктуре - у посебном школском речнику као 

компоненти уџбеничког комплета. Саопштавање језичких правила и њихово 

образлагање ученицима је, нарочито у почетној фази учења, приступачније 

уколико је теоријско-спознајни текст са пратећом апаратуром организације 

усвајања (системом вежбања) обликован на МЈ; потреба психолошке 

приступачности ОLIИтоваће се и у обликовању апаратуре оријентације: предговор, 

садржај, анонси, инструктивни текстови, дакле, све компоненте које служе 

исказивању методиttког садржаја школске књиге, оствариће пуновреднију 

комуникацију са учеником (особито почетником) уколико се дају на МЈ, где аутор 

располаже ширим репертоаром стилско-изражајних средстава и већим 

могућностима за живо, неформално, динамично и духовито општење са 

корисником књиге. МЈ, дакле, може наћи примену у дидактичком обликовању (а) 

већине компонената макроструктуре уџбеню<а - npe свега апаратуре оријентаuнје 
(предговор, увод, инструкције, анонс, регистри, речници, садржај) и апаратуре 

организације усвајања (инстру1щије за израду вежбања, примедбе и обрасuи уз 

њих, "кључеви" - решења задатака са пратећим објашњењима), а донекле и 

текстуалног (теоријско-спознајни и инструктивни текстови) и илустративног 

материјала (табеларни прегледи, натnиси уз визуелне прилоге, те (6) 
метаструктурних компонената уџбеника - систематског прегледа граматике, а у 

извесној мери и других приручника (радна свеска, хрестоматија, речник, 

контролни листићи). При томе, како уочава Н. К. Присјажњук, "МЈ у уџбенику 

фун1щионише као код управљања самосталном спознајном делатношћу уче1-1ика" 

[Присяжнюк ] 984, 12]. Ову основну дид::1ктич1<у функцију могли бисмо даље 

поделити на неколико поtфункuија: (а) предочавање ученику циљева и задатака 

усвајања одређеног наставног материјала, (6) пружање увида уt1енику у обим и 

структуру материјала (стицање представе о целини тога материјала и о његовој 

рашчлањености), (в) упознавање ученика са оптималним начинима и поступцима 

наставног рада, укључујући посебно самоучење и саморад, самоконтролу и 

самокорекцију, (г) стимулисање мотивације за учење и рад по уџбенику, (д) 

усмеравање ученика при коришћењу школске књиге, његово упућивање у садржај 

и структуру уџбеника, (ђ) упућивање уt1еника на коришћење других компонената 

уџбеничког склопа, (е) презентирање теоријских знања лингвистичке и лингво1<ул

туролошке природе, (ж) посредовање у преношењу информаuија садржаних у 

инструментално-практичним текстовима (семантизовање лексема, коментарис<:нье 
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језичко-стилског израза и културолошког фона текста), (з) организовање рада са 

језичким и говорним материјалом путем инструирања за израду вежбања, (и) 

организовање самоучења, саморада, самоконтроле, самокорекције и самопроцене. 

На тај начин МЈ посредује у остваривању информационе, мотивационе, 

комуникативне и контролно-корективне функције уџбеника, представљајући 

значајан чинилац индивидуализације и дидактичке организације васпитно

образовног рада. То нам даје основа за тврдњу да постоји битна гностичка, 

конструктивно-организаторска, комуникативна и васпитно-развијајућа 

оправданост и сврсисходност присуства МЈ на нивоу језичко-стилског обликовања 

уџбеника СЈ. 

2.2. Сходно изнетом, запажамо да МЈ учествује у дидактичком обликовању 
структуре и садржаја ужбеника на више начина. Прво, он је медијум за преношење 

лингвистичког, екстралингвистичког и методичког садржаја кориснику и чинилац 

језичког обликовања већине макроструктурних и метаструктурних компоненти 

школске књиге~ у датој функцији конкурентан му је СЈ, као и ликовни семиотички 

код, при чему ће пропорција међу овим медијумима зависити од узраста, етапе у 

учењу језика, интенције аутора. Друго, МЈ саставни је део лингвистичког садржаја 

уџбеника, презентиран у склопу контрастивног постављања појава и елемената СЈ 

и МЈ у циљу уочавања истоветности, сличности и разлика у њиховој структури и 

функционисању, што се реализује на нивоу теоријско-спознајних текстова и 

апаратуре организације усвајања. И треће, о чему ћемо подробније говорити у 

даљем излагању: у процесу конструисања уџбеника МЈ одређује и условљава 

дидактичко обликовање структуре (пре свега праксеоинформацијског, а затим и 

праксеометодичког, праксеосемиотичког аспекта унутарње структуре, 

микроструктуре лекције и посредно мета- и макроструктуре уџбеника) и 

садржајних аспеката књиге (избор и презентација лингвистичког и говорног 

садржаја); о~:ю проистиче из поступка 11 скривене 11 КА, коју аутор примењује не 

откривајући га експлицитно ученику. Матерња култура, са своје стране, саставни је 

део лингвокултуролошког, а у зависности од избора материјала текстотеке 

евентуално и фабуларноr садржаја уџбеника и чинилац дидактичког обликовања 

појединих елемената макроструктуре (инструментално-практични текстови, 

илустративни материјал). 

2.3. Најизразитији утицај МЈ остварује на обликовање праксео-инфор

мацијског аспекта унутарње структуре уџбеника, који обухвата прuблематику 

дозирања, фреквенције и дистрибуције лексике и граматичких елемената, па су на 

овом пољу и могућности примене КА најизразитије. Тако, нормативи о пожељној 

учесталости уџбеничке лексике (њихов преглед дајемо у: Кончаревић 1997, 378-
379) не могу бити универзални за све језике, већ се они знатним делом морају 
изводити из методичке типологије лексике са становишта тежине њеног усвајања у 

конкретној говорној средини. Рецимо, најмању тешкоћу у процесу усвајања руског 

језика у српској говорној средини представљају лексеме чији је материјални 

омотач (МО) у оба језика исти, а значење (3) исто или приближно једнако; ова 
категорија, по налазима В. Николић [Николић 1979, 14-46], обухвата 36, 11 % 
речника-минимума, и за њено усвајање довољно је, по нашем мишљењу, 
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обезбедити 3-5 уџбенич1шх понављања. Следи групација речи са сличним МО и 
истим или приближним 3, а затим и класа речи са истим или сличним 1<0реном и 
истим или сличним З; ово су речи средње тежине, где нам се чини оправданим 

обезбедити 5-1 О понављања (укупно 16,73% речника-минимума). Високом 

тежином одли1<ује се 3,25% речи код којих је корен исти или приближно једнак по 
свом МО, док је значење неједнако, али се НtlЛЮИ у истој семантичкој сфери, и где 

се залажемо за 11-15 понављања. Исто бисмо у начелу предложили и за групу у 
којој су МО и 3 исти или приближно једнаки, али је стилска вредност у два језика 
различита (у руском је реч неутрална, а у српском представља архаизам и, као 

таква, слабије је позната или непозната ученицима), а која је у минимуму 

заступљена са 2,99%. Највећу тежину за усвајање имају међујезички хомо11ими, 
код којих је МО истоветан, али је 3 у два језика различито (7, 10%); овде сматрамо 
умесним 15-20 уuбенич1<их понављања. Најзад, у доста бројној категорији речи са 
истоветним 3, а различитим МО (33,82%), тежина усвајања свакш<0 ће зависити од 
дужине, фонетских карактеристика МО, психолошке блискости 3 ученицима 
одређеног узраста, валентносних својстава, али се у начелу за њих као 

прихватљива норма може узети 5-15, а као оптимална - 11-15 уџбеничких 

понављања. Или: с обзиром да у учењу рус1<0г јези1ш у српској говорној средини 

потенцијалној рецепцији подлеже 52-53% јединица из минимума чији је обим 2000 
лексема [Николић 1979, 50], норме дозирања нових речи по тексту и наставном 
часу могу бити подигнуте за одговарајући проценат, што омогућава интензивније 

усвајање блиско-сродног у односу на друге језике. 

На нивоу спољашње структуре уuбеника примена КА пожељна је за 

осмишљавање микростру1Стуре лекције 1що основне релативно аутоном не, 

целовито уобличене структурно-рубрикационе јединице књиге. Тако, једно од 

најважнијих и најосетљивијих питања у овом домену односи се на сукцесивно или 

симултано увођење нове ле1<СИ 1-Јке и граматичке грађе. Искуство састављача 

уuбени1ш за руски језик показује да у случајевима генетске блискости језика није 

потребно круто инсистирати на придржавању начела једне тешкоће: граматичке 

категорије чије се значење и функција лако идентификују на основу међујезичке 

аналогије не представљају већу тешкоћу за ученике, и аутор њиховим смештањем, 

примера ради, у иницијални текст, који пласира основне лексичке елементе теме, 

омогућава ученицима које одликује интуитивно-сензуална стратегија усвајања 

језика да без ослонца на правила, објашњења, обрасце парадигми уоче потребне 

законитости. Сматрамо, дакле, да је принципа једне тешкоће потребно 

придржавати се само код категорија где постоји изразитије размимоилажење МЈ и 

СЈ. 

На равни макроструктуре највећег удела КА има при обликовању тео-ријско

спознајних текстова (ТСТ) и апаратуре организације усвајања (АОУ). Елементи 

КА пожељни су саставни део ТСТ, под условом да су дидактички транспоновани у 

односу на КА у фундаменталној лингвистици, односно да се одликују 

системношћу, терминолошком адекватношћу (усаглашеност употребе термина са 

терминолош1<0м базом стеченом у настави МЈ), двосмерношћу, синхронизмом, 

једноставношћу и приступачношћу (nрилагођеношћу могућностима компрехензије 
ученика датог узраста), минимизираношћу те узимањем у обзир фацилитације и 
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интерференције при практичном усвајању. У оквиру АОУ најнепосредније се 

прибегава КА приликом конструисања преtкомуникативних вежбања за 

опсервирање језичких појава и елемената [исп. Кончаревић 1997, 246-252]; стога 
не изненађује налаз да је овај тип вежбања у домаћим уџбеницима руског језика 

представљен далеко шире и са већом лепезом методичких решења него што је то 

случај са уџбеницима израђеним у Русији који нису намењени неком конкретном 

језичком и социокултурном аудиторијуму [исто, 257]. Ово се даље очитује и на 
праксео-методичком аспекту унутарње структуре уџбеника [Кончаревић 1997, 408-
422]. На равни метаструктуре сродност МЈ и СЈ може омогућити раније 

укључивање неких компонената у уџбенички комплет у односу на друге, генетски 

удаљеније језике: имамо у виду пре свега могућност бржег инкорпорирања 

хрестоматије, с обзиром на израженију фацилитацију у рецептивним видовима 

говорне делатности. 

Селекција и презентација језичких и говорних садржаја неминовно је 

базирана на примени резултата КА. Овде ћемо само скренути пажњу на чињеницу 

да и конфронтациона лингвокултурологија може дати драгоцен допринос 

дидактичком обликовању уџбеника, посебно ако се имају у виду залагања 

поборника комуникативно-делатносног приступа за компаративно постављање 

елемената страног и националног, као и препоруке да пропорција између страних, 

националних и неутралних садржаја у уџбенику треба да износи 3:2:1, са могућним 
одступањем од 20% [Арутюнов 1987, 53]. А ово нас упућује на закључак о 

неопходности интензивирања истраживања у оквиру дате дисциплине, која се, бар 

када је реч о истраживањима руско-српског билингвизма, још увек налази у повоју. 

3. Примена КА, као што смо показали, неизоставан је предуслов ваљаног 
дидактичког обликовања структурно-садржајног модела уџбеника СЈ. МЈ и култура 

у значајној мери детерминишу уџбеник; па ипак, специфична обележја која 

проистичу из њихове генетске и типолошке блискости са СЈ и културом само 

модификују глобални, односно са становишта језика и културе адресата 

универзални модел уџбеника за одређени узраст, образовни профил, етапу учења и 

одабрани методички приступ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЬЈЙ АНАЛИЗ И ТЕОРИЯ УЧЕБНИКА ИНОСТРАННОГО 
(ИНОСЛАВЯНСКОГО) ЯЗЫКА 

Резюме 

В работе делается попытка рассмотреть место сопоставителыю<'U 

анализа в предикацuи учебника иностранного (шюславш1с1шго) языка и 

возмо:ж11ости его примененuя в дuдактическом оформлет-1ии структуры и 

содер:Ј1Сания учебника. Автор приходит к выводу о том, что учет родтюго язытш 

учащихся является ва:жным фактором детерминации дидактическо,_~о 

построения структуры (в первую очередь праксеоинформационного, а пото.1\11 и 

праксеометодического, праксеосемиотuческого аспектов внутренней структуры, 

микроструктуры параграфа и косвенно мета- и макроструктуры учебника) и 

содержания у11ебной кнuги (отбор и предъявление ли11гвистического и 

коммуникативного содержания). Учебнику инославянского языка прuсущ ряд 

спецuфuческих. черт, которые, однако, лииљ модuфицируют глобальную, т. е. с 

точки зрения языка и культуры адресата универсаль11ую модель учебт-1шш 

uнострат-1ного языка для определе1-1ного возраста, профиля обучения, этапи а 

усвоенuи языка и методического подхода, поло:женного в его основу. 
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Marijana Marelj, Melanija Mikes, Filozofski fakultet, Novi Sad 

ENGLESKI U DECJEM VRTICU 

UVOD 

Program ENGLESКI U DECJEM VRТICU autora Melanije Mikes prirnenjuje se 
eksplorativпo pocev od skolske 1993/94. godiпe и 5-10 vaspitпih grupa predskolske 
ustanove "Radosno detiпjstvo" u Novorn Sadu. U saradnji sa Odsekom za eпgleski jezik i 
knjizevnost Filozofskog fakulteta и Novorn Sadu aktivnosti па eпgleskom jeziku izvode 
studenti tog odseka pod rukovodstvorn autora prograrna. 

Aktivпosti na engleskorn jeziku odvijaju se svakodпevno и trajanju od pola sata i 
izvode se sa celorn vaspitnorn gruporn za vrerne redovnog boravka dece и decjern vrticu. 
Sadrzaj i oЫici tih aktivnosti slede savrernene tendencije и vaspitanju i obrazovanju 
predskolske dece, uvazavajuci, pre svega, princip da treba razvijati sposobnosti dece za 
sticanje vestina i znanja. Prerna torne, decu ne treba poducavati, vec ih podsticati i motivisati 
da ucestvuju и aktivnostima koje su пarnenjene njihovom kognitivnom, emotivnom i 
etickom razvoju. Pri tom treba imati и vidu da decu najvise motivise igra i sve aktivnosti 
vezane za nju, pogotovo ako se izvode uz pevanje, pokrete i ritam. 

Metodicki pristup koji se primenjuje и aktivnostima na engleskomjeziku maksimalno 
koristi i kreira situacije u kojima deca treba da se osecaju opusteno i da budu motivisaпa za 
ucesce и aktivnostirna koje irn se пude, kako Ьi dejstvo afektivnog filtra Ьilo pozitivno 
(Кrashen, 1982). Nas program iskljucuje skolske oЫike ucenja, vezbanja i ispitivanja. Cilj 
programa ENGLESКI U DECJEM VRТICU је da deca prihvate engleskijezik kao sredstvo 
komunikacije kojirn se ukljucuju и igre i druge aktivnosti za koje su motivisana. Teorija па 
kojoj se zasniv ovaj prograrn polazi od Karnionsove postavke о dvodirnenzioпalnim 
zahtevima и procesu usvajanja nematernjeg jezika, pri cemu jednu dimenziju predstavljaju 
kognitivni а drugu kontekstualni zahtevi (Cununins, 1991). Shodno tome, u izvodenju 
aktivnosti na engleskorn jeziku polazi se od kontekstualno vezanih i kognitivno malo 
zahtevnih zadataka ka kontekstualno vezanim i kognitivno vise zahtevnim zadacima, da Ьi 
se zatim mogli postaviti i kognitivno zahtevni zadaci и situacijama и kojima kontekst пе 
pruza pomoc u komuniciranju. 

S obzirom da se polazi od situacije и kojoj kontekst и velikoj meri olaksava interakciju 
izrnedu studenta i dece, studeпt koji izvodi aktivnosti sluzi se iskljucivo engleskirnjezikorn, 
а vaspitac је obavezan da pomaze studentu i, ukoliko se ukaze potreba, objasni deci na 
njihovorn maternjern jeziku sta treba da rade. U pocetku naroCito, а i docпije, paznja se 
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posvecuje prvenstveno razumevanju konteksta i kljucnih reci, kako Ы se deca mogla 
ukljuciti u odredenu aktivnost. Od deteta se ocekuje da upotrebl engleskijezik tek kac.i ono 
oseti da је sposobno da to uradi spontano i kada је motivisano da to шadi. 

Kako uspeh ovog progranш ne Ьi Ыо vrcdnovan sшno р1·еша poziLivnoш rcagovш1ju 
dece i юditelja, 1997/98. skolskc godinc otpoeeli sшо su istrazivanjiшa. u ovom prilogн 
pгik<izujemo rezultate dva pilot-istrazivanja, rn:I kojih se prvo odnosi na usvajanjc i 
razumevanje leksickih jcdinica а drugo ш' cf"ckat prograшa u p1·Љvatanju cnglcskog jczika 
kao sredstva komunikacije. 

USV AJANJE 1 RAZUMEVANJE LEKSICKIН JEDINICA 

Koncepcija ovog istrazivanja polLizi od vec pomenutih pretpostavki о 

dvodimenzionalnim zahtevima u usvajanju nernaternjeg jezika i zasniva se na sledcCim 
hipotczarna: 

1. Leksickc jedinice (u ovom slucaju imenice) se usvajaju boljc ako se prvo prczcntuju 
и kognitivno rnanje zahtcvnoj i kontekstualno vezanoj organizaciji nego kada se 
prezentuju u kognitivno zahtcvnoj i kontekstualno vezanoj organizaciji. 

2. Proces usvajanja leksickihjedinica pospesuje se njihovom prezentacijom u kognitivлu 
zahtevnoj i kontekstualno vezanoj organizaciji posle pocetne t'aze, odnosno опе t'aze 
u kojoj se reci prezentuju u kognitivno manje zahtevnoj i kontekstualno vezaпoj 
organizacij i. 

3. Kontekstualno siromasna i kognitivno manje zahtevna organizacija prezentovanja 
leksickih jedinica ne pospesuje njihovo usvajanje. 

lspitanici 

Test koji је sprovcdcn u ovom piloL-istrazivanju odnosi se Пi.1 k.ratkotrajno 
memorisanje novЉ leksickill jcdinica. Stoga sшо izahralc 40 tlecc na uuastu щi sest godina 
koja nisu Ьila ukljuccna u aktivnosti na engleskom je1.iku ili ncki drugi vitl u~enj11 cngleskog 
jezika, kako Ьi sva dcca u pogledu poznuvanja englcskog jezika hila nn isto111 nivou. Deca 
su pohadala decji vrtic u kojem su se sve pedagoske aktivnosti odvijale na srpskom jeziku. 

Prethodno su materijal i istrazivacki postupak testirani na uzorku od osmoю dece, ali 
rezultati doЬijeni na tom uzorku nisu uzeti и obzir. 

Materijal 

U ovom ispitivanju korisceni su sledeCi materijali: 

1. jedna slika na kojoj se u odgovarajucem amЬijentu nalazi pet transportnih sredstava; 
2. tri razlicite slike na kojima se u odgovarajuCim okrusenjima nalazi pet-

prehrambenih artikala; 
3. pet slika koje predstavljaju ро jedno trasnportno sredstvo; 
4. pet slika koje predstavljaju ро jedan prehrambeni artikl. 

lspitivanje 

lspitivanje sc odvijalo indivi<.lua\no u dve osшoшinutnc scsije. Ispitivш:: јс uputstv.i 
davao шt srpskoш, цli је tekst koji је govorio u Љnkciji saшog tcstn hio па cпglcskuш. U 
i;esiji А ispitaлikje ~љ1~ао dv:i puta kogпitivnu manjc zaћtcvnu i kontckstua\no vezaiш pricu 
uz poka1.iv1:mjc па slici ршЈ brojcm Ј. Zatiш пш јс ispitivac pokazao pct s\iku kojc 
prctlstavljaju t.лшsportna sredstva, imcnovao Љ. а ош.Ја z.нl1Lcvao od ispitanika da пш Љ оп 
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pokaze. U drugoj fazi ispitivac је jos jednom ispricao istu pricu uz pokazivanje na slici pod 
brojem 1, а ispitanik је trebao da uradi isti zadatak kao i u prvoj fazi. U zavrsnoj fazi sesije 
А ispitanik је trebalo da pokaze transportna sredstva na slikama pod brojem 3, posto је to 
ispitivac ucinio prethodno uz njihovo imenovanje. 

U prvoj fazi sesije В ispitanik је slusao dve razlicite kognitivno zahtevne price uz 
pokazivanje na dvema razlicitim slikama pod brojem 2. Zatim је ispitivac stavio na sto pet 
slika koje predstavljaju prehrambene artikle i trazio da mu ispitanik pokaze svaki pojedini 
artikl. U drugoj fazi ispitivac је ispricao trecu pricu uz pokazivanje na trecoj slici pod brojem 
2. Zatim је ispitivac ponovo postavio pet slika sa prehrambenim artiklima na sto i trazio da 
ispitanik pokaze svaki pojedini artikl koji је ispitivac prethodno imenovao. U trecoj fazi В 
sesije ispitanikje ponovo slusao istu pricu uz pokazivanje na odgovarajucoj slici pod brojem 
2, а zatim је trebalo da uradi isti zadatak razumevanja kao i prethodno. Treba napomenuti 
da su slike pod brojem 3 i 4 Ьile uvek razlicito rasporedene na stolu. 

Rezultati 

Rezultati ispitivanja iskazani u prosecnom broju poena od l do 5 za celu grupu 
prikazani su u tabeli 1. 

Tabela 1 

Sesi'a 
А 
в 

Prva fa1.a 
1.85 
1.44 

Dru 'а taza 
1.77 
1.92 

Treca Љzа 
2.40 
2.05 

Ako uporedimo rezultate prve faze sesije А, u kojoj је dva puta ispricana kognitivno 
manje zahtevna i kontekstualno vezana prica uz pokazivanje na slici, sa rezultatima druge 
faze, u kojoj је isti postupak primenjen i treCi put, videcemo da u drugoj fazi nije postignut 
nikakav napredak. Mozemo cak konstatovati i Ыagi pad u odnosu па prvu fazu. 

Ako uporedimo rezultate prve faze sesije А sarezultatima prve faze sesije В, uocicemo 
da su rezultati te faze sesije А bolji od rezultata iste faze sesije В. Takav rezultat moze se 
protumaciti razlikom u kognitivnim zahtevima zadataka koje је ispitanik trebalo da resi. 
Naime, prva faza sesije Аје ukljucivala kontekstualno vezanu i kognitivno manje zahtevnu 
pricu, dok је prva faza sesije В ukljucivala kontekstulano vezanu, ali kognitivno vise 
zahtevnu pricu. То nas upucuje па zakljucak da је и pocetnoj fazi usvajanja nematernjeg 
jezika prezentacija leksickog materijala efikasnija u kognitivno manje zahtevnoj 
organizacij i. 

Rezultati druge faze sesije В su bolji od rezultata iste faze sesije А. Naime, u drugoj 
fazi sesije В ispitanik је trebalo da ulozi vise kognitivnog napora da Ьi resio zadatak, tim 
pre sto је prezentacija leksickog materijala Ьila и drugom kontekstu. Takav zahtev se nije 
postavljao prilikom resavanja zadatka u drugoj fazi sesije А. То nas dovodi do zakljucka 
da za usvajanje leksickih jedinica isti kontekst i smanjen kognitivni zahtev u pocetnoj fazi 
moze Ьiti efikasniji od menjanja konteksta i vecih kognitivnih zahteva, ali i do zakljucka 
da ovu organizaciju ubrzo treba zameniti predstavljanjem leksickog materijala u razlicitim 
kontekstima i uz povecanje kognitivnih zahteva, da Ьi usvajanje Ьilo efikasnije. 

Rezultat trece faze sesije А је bolji od rezultata iste faze sesije В. Treba imati u vidu 
da је ispitanik u toj fazi sesije А Ьiо izlozen kognitivno manje zahtevnoj organizaciji i 
kontekstualno osiromasenoj prezentaciji leksickog materijalat sto ukazuje na to da u procesu 
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usvajanja leksickih jedinica nernaternjeg jezika ispitanik treba da prode i kroz fazu 
smanjenog konteksta i rnalog kognitivnog napora da Ьi и daljern procesu usvajanja togjezika 
napredovao. 

Ispitanici su se profilisali и dve grupe. Jedna grupa ispitanika (26 ispitanika) pokazala 
је bolje rezultate u sesф А, dok је druga grupa ispitanika (14 ispitanika) pokazala bolje 
rezultate u sesiji В. Zanirnljiv је podatak da је grupa ispitanika koja је pokazala bolje 
rezultate u sesiji В, dakle, и kognitivno vise zahtevnoj organizaciji, postigla bolje rezultate 
i и sesiji А и odnosu na grupu ispitanika kojaje Ьila naklonjena kognitivno rnanje zahtevnoj 
organizaciji, kao i u ukupnirn rezultatirna. Ovaj podatak otvara pitanja о odnosu jezika i 
drugih sistema kognicije, sto ne spada u domen ovog istrazivanja. 

EFEKAT PROGRAMA: PRIHV АТ ANJE ENGLESKOG JEZIKA КАО SREDSTV А 
KOMUNIKACIJE 

Posto se prograrnorn ENGLESКI U DECJEM VRTICU zeli postiCi da deca prihvate 
engleski jezik kao sredstvo kornunikacije kojirn se ukljucuju и igre i druge aktivпosti za 
koje su motivisana, postoji potreba da se ispita postignuti efekat u torn pogledu. Тај efekat 
se maпifestuje u ponasaпju dece na razlicite nacine kako u vrticu tako i izvan njega. U ovorn 
pilot-istrazivanju nasa paznjaje Ьila usrnerena na ponasanje dece u roditeljskorn dornu kada 
spontano ili na zahtev roditelja reprodukuju опо sto su usvojila u toku aktivnosti па 
engleskorn jeziku i kada u igri upotreЫjavaju engleske reci i izraze. Nasa је pretpostavka: 
ukoliko se takvo ponasaпje rnoze zapaziti kod dece koja su ukljucena и program ENGLESКI 
u DECJEM VRТICU, cilj koji zelirno postiCi песе izostati. 

Posmatranjern ponasanja dece rnoze se takode otkriti i prisustvo one faze usvajanja 
engleskog jezika koja se odvija u kontekstualпo sirornasпirn i kogпitivno rnanje zahtevnim 
uslovirna. Кroz tu fazu, koja u skolskoj пastavi stranihjezika oЬicno protice и vidu vezbaпja 
predenog gradiva, deca prolaze tako sto spontaпo ili na zahtev roditelja reprodukuju опо 
sto su zapamtila u toku aktivпosti na engleskom jeziku. 

Zapasanja о sропtапој upotreЬi eпgleskih reCi i izraza и kontekstu slicnom onorn u 
kojem se te reci i izrazi upotreЫjavaju u aktivnostima и vrticu irnaju zпасај za vrednovanje 

. naseg programa,jer опа mogu potvrditi cinjenicu daje rec о usvajanjujezika, dakle procesu 
koji se odvija пesvesno, а пе о ucenju, procesu koji se odvija svesno (Кrashen, 1982). U 
ovom pilot-istrazivaпju zeleli smo samo da koпstatujerno njihovo prisustvo u verbalnoш 
ponasanju dece, а и narednim istrazivanjirna ispitacerno i njihov kvalitet. 

Anketa 

Nas metodski pristup, kao sto је vec pomenuto, iskljucuje postupak ispitivanja dece, 
ра su stoga roditelji dece Ьili ukljuceni u ovo istrazivanje. U anonimnoj anketi roditeljiшa 
su postavljeпa sledeca pitanja: · 

1. Da li vаш vase dete peva ili pevusi nesto na engleskorn jeziku, а da vi to od njega 
niste trazili? 

2. Da li vam vase dete пesto peva ili govori па engleskom jeziku kad vi to od njega 
trazite? 

3. Da li vase dete peva ili pevusi па eпgleskoш jeziku kad se igra samo? 
4. Da li vase dete upotreЫjava reCi i1i izraze па engleskomjeziku kad se igra sa drugom 

decorn? 
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Roditeljima је data mogucnost da ka,o odgovor na svako pitanje zaokruze jedan od tri 
ponudena odgovora: cesto, katkad ili nikad. Odgovorilo је 90% roditelja 107 dece koja su 
ucestvovala u nasem programu З meseca (vaspitne grupe А) i 82% roditelja 114 dece koja 
su ucestvovala u nasem programu godinu ili dve godine (vaspitne grupe В). 

Rezultati 

Odgovor "cesto" vrednovan је sa dva poena, odgovor "katkad" sa jednim poenom, 
dok је odgovor "nikad" ostao bez poena. ImajuCi и vidu razlicite okolnosti и kojima su 
zapazanja roditelja Ьila moguca, postavicemo izvesne ograde u vrednovanju rezultata. 
Najmanji uticaj tih okolnosti moze se pretpostaviti kod odgovora na prvo pitanje, jer је u 
pitanju spontana inicijativa deteta, koja ne mora da zavisi od interesovanja i stava roditelja. 
Kod vrednovanja odgovora na ostala pitanja treba uzeti u obzir da se neki roditelji bave vise 
sa svojom dесош а drugi manje, ра su i mogucnosti da prate ponasanje svoje dece razlicite. 
А kad је rec о odgovoru na cetvrto pitanje, treba dodati jos i to da deca koja se izvan 
predskolske ustanove пе druze sa svojim drugarima iz vrtica nemaju razloga da u igri 
upotreЫjavaju reci i izraze naengleskomjeziku. Rezultati analize odgovora iskazani u vidu 
prosecnih poena za svaku vaspitnu grupu dati su u tabeli 2 za vaspitne grupe А i В. 

Tabela 2 

v. ru а Pita11·e 1 Pitaп·e 2 PiLan'e 3 Pitan'c 4 
Al Ј .31 1.54 1.04 1.00 
А2 1.28 1.28 1.07 0.64 
АЗ 1.28 1.16 1.33 1.00 
А4 1.26 1.47 1.39 0.86 
А5 1.22 1.05 1.00 0.47 
Bl 1.50 1.45 1.40 1.25 
В2 1.82 1.72 1.52 1.27 
вз 1.48 1.35 1.09 0.83 
В4 1.45 1.45 1.15 0.70 
В5 1.13 1.60 0.96 O.RO 

Na osnovu rezultata analize odgovora na prvo pitanjc mozeшu ko11statovati da је u 
globalu, а i pojedinacno, izuzev grupe В5, prosek postignuLЉ роепа u vш;pitпim grupama 
В visi (1.48) u odnosu na prosek postignutih pocna u vaspitniш grupama А (1.27), sto 
ukazuje na to da јс duzina ucestvovanja u aktivnostima na engleskoш jcziku u pozitivnoj 
korelaciji sa spontaniш reprшlukovanjem usvojenog jczickog matcrijнla. Тнkо<.1с 

primecujemo da su razlikc izшcdu rezultata postignutih и vaspitniш grupшш.1 А znatпo 
manje (1.22-1.31) od razlika u vaspitnim grupama В (1.13-1.82), na osnovu cega mozemo 
pretpostaviti da је uticaj individulanih razlika medu decom i medu onima koji animiraju 
decu и aktivnostima na engleskom jeziku u pozitivnoj korelaciji sa duzinom ucestvovanja 
u programu. 

Kada se uporede razlike izmedu rezultata postignutih u vaspitnim grupama А i В u 
odgovoru na drugo pitanje, dolazimo do istih zakljucaka i pretpostavki kao i и slucaju 
odgovora na prvo pitanje. Pored toga podaci о odgovorima na prvo i drugo pitanje (uz sve 
ograde о kojima је prethodno Ьilo reci) potvrduju da deca rado reprodukuju ono sto su 
usvojila za vreme aktivnosti na engleskom jeziku, bez obzira da li ih roditelji stimulisu ili 
ne da to cine. 

188 



Da li опа to I"ede cinc kad se igraju sаша, kako se to vidi iz po(.iataka koji se odпose 
na odgovor па trece pitanje, ili па rezultate \Jtice to sto roditelji пајсеsсе nisu u situaciji da 
posmatraju decu kad se igraju sama, ostaje otvoreno pitanje. Medutim, moguce је 
pI"etpostaviti da su deca vise motivisaпa da pevaju ili pevusc па engleskom kad ih neko slusa 
nego kad su sаша, sto Ьi se moglo objasпiti prihvataпjem eпgleskog jezika kao sredstva 
komuпikacij е. 

Da Ьismo izveli пеkе zakljucke iz rezultata koji se odпose па odgovor ш1. cetvrto 
pitanje, morali Ьisшо raspolagati podacima о tome koliko su deca iz pojediпih vaspitnЉ 
grupa koje su ukljuceпe и nas program u шogucnosti da se medusobno druze izvan decjeg 
vrtica. Pretpostavljamo da od tih mogucnosti mnogo zavisi motivisanost dece da se sluze 
eпgleskim jezikom kao sгedstvoш komнпikacije. Prosek postigпutih poena u vaspitniш 
grupaшa В је samo и globalu visi (0.97) od proseka postigпutih poena u vaspitnim grupama 
А (О.80), dok vaspitпe grupe Al i АЗ imaju bolje rezultate od vaspitпih grupa ВЗ, В4 i В5. 
I ti podaci ukazuju па potencijalпi uticaj faktora koje u оvош pilot-istгazivanju nisшo 
identii'ikovali. Ipak i sаша konstatacija da deca, iako и manjem broju i mozda samo katkad, 
upotreЫjavaju eпgleski jezik u igri, govori u prilog pozitivnog efekta naseg рюgrаша. 

ZAKLJUCAK 

Nasa pilot-istrazivaпja, u manjoj meri prvo а и vecoj meri drugo istrazivanje, otvorila 
su vise pitanja пеgо sto su dala odgovore па vec postavljena pitanja. Ipak опа su dala 
rezultate koji mogu posluziti kao polazista za dalja istrazivanja. U tu svihu nam, pre svega, 
mogu posluziti rezultati koji nisu potvrdili nase pretpostavke, kao sto је, па primer, hipoteza 
da kontekstualno siromasna i manje zahtevna organizacija p1·ezeпtovanja leksickihjediпica 
пе pospesuje usvajanje leksickih jedinica. 

IstrazujuCi usvajaпje i razumeYanje leksickiЬ jedinica и kratkotrajnoj meпюriji, dosli 
smo do prelimiпarnog zakljucka da u pюcesu usvajaпja leksickih jediпica nemateгnjeg 
jezika ispitanik treba da prode kroz fazu smanjenog konteksta i malog kogt1itivпog парога 
da Ьi и daljem pгocesu usvajaпja tog jezika nnpredovao, а istrazivaпja о et"ektu naseg 
programa u prihvatanju engleskog jezika kao sredstva koшuпikacije је pokazalo da kroz tu 
fazll prolaze deca pevajuCi ili pevuseCi опо sto su "pokupila" ucestvujuCi u aktivпostima па 
engleskoшjeziku. Istrazivaпja koja Ьi se odnosila па trajпiju meшoriju, trebala Ьi da potvrde 
ili modifikuju taj pгelimiпarпi zakljucak. 
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Tatjana_ Durovic, Ekonomski fakultet, Beograd 

MODELI I METODOLOGIJA ISTRAZIV ANJA SINT AKSE I 
PRAGMATIКE U NEUROLINGVISTICI 

Уес nekoliko decenija priroda istrazivanja jezika izlazi iz okvira nauke о jeziku LI 

uzem smislu reci. Danas su svoje mesto и okviru lingvistike nasle liпgvisticke nauke 
poput sociolingvistike, psiholingvistike, primenjene lingvistike, matematicke lingvistike 
i dr.; iako kod nas situacija na lingvistickoj sceni jos uvek nUe и tom pogledu kao и 
drugim zemljama. 1 dalje postoji sumnja и prihvatanju lingvistickih disciplina ciji 
predmet i metodologija istrazivanja prevazilaze okvire tzv. "ciste 11 lingvistike, а ne retko 
se, nazalost, smatra da је mesto gore navedenih disciplina na marginama lingvisticke 
nauke. 

Misljenja smo da se jezik ne moze posmatrati kao sto se posmatrao bez pomenutih 
dvoimenih lingvistickih disciplina, jer se on ostvaruje и drustvu - socioJingvistika, 
istrazuje se pomocu matematickih modela - matematicka lingvistika, а nadasve generira 
se и mozgu - neurolingvistika. Stavljajuci pod svoje okrilje lingvisticke discipline koje 
nisu lingvisticke и uzem smislu reci, nauka о jeziku se, drugim recima, moze videti kao 
multidisciplinarna nauka sa vecim istrazivackim dometima. 1 

Svaka od ovih ... -lingvistika imaju svoju metodologiju koje se medusobno mogu 
razlikoyati. Zapravo, ne tezi se vise primeni samo jedne metodologUe koja se primenjuje 
и jednoj od discip1ina. Medu najnovije discipline koje ulaze u krug lingvistickih nauka, а 
na koju mi ovim prilogom zelimo da skrenemo paznju, spada neurolingvistika, kao 
naucna disciplina и kojoj. plodotvoran spoj nalaze metodoloska istrazivanja iz lingvistike 
и uzem smislu reci i опа iz neuroloskih disciplina. Razume se, lingvistika kao takva nista 
ne guЬi и svojoj vrednosti "uzimanjem'1, odnosno, sluzeci se sazrianjima i 
metodologijama iz drugih disciplina. 

U nasem prikazu daje se kratak pregled metodoloskih istrazivanja iz 
neurolingvistike. Smatramo ovo ko1·isnim jer је sve veci broj lingvista koji se bave 
neurolingvistickim istrazivanjima.2 

1 Nuruvпu. Jiпgvislika 1110,.с da sc posnшtr;i k;io li11gvistika i1 un:ш :-;111islu ri.:~i. 1111 s11 ,Jo1nc1i sk1·ш1111iji. р11 
tako 11с rctko islraiujcnю sintnksu l)cz scmnнtikc, du 1шvсdе11ю s1111ю jcdi111 oLI prirпcra. 

1 Prohlcш olm1zov1111ja neuюli11gvis1e је 1)(1 puscb111: va11юsli i prcdstnvlj11 spccili~ш1 problc111 1ш koji је 
\Jknzivau рrоГ. N;шm Oimitrijcvic. Nai11щ ako li11g\1is1ika pн:Llslavl_jз vсш1ш пv.шtс1ю 1щl_јс. 11c11.-olo~k1: 
discipJir1c ы1 vi1юk11 spt:cijalizovш11: i znlt1cviijl1 1Јш11јс iz niz;1 J)ilo Љr1damcr11пl11ih hilo 1J1c(lici11skil1 11:111k;i. 
Г>п1gi111 re~inш, postavlja sc pitur1jc da li ~с li11gvi5li pruu~uvuti odrc:tlcвc 111cdiciш;kc rнюkс ili ёе sitш11.:ijt1 hiti 
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predmet istrazivaпja neurolingvistike је ispitivanje svih mehanizama koji ucestvujt1 tl 
kodiгaпju i dekodiranju govora. Naucni spoj lingvistike i пeшo-nauka pгodi1·e u sustiпu 
samog teпomena - jezika, odпosno svih ргосеsа i melшпizшna koji dovode do njegovog 
neposrednog generiranja i ob1-ade, а to је mozak. 

Sama oЫast пeuгolingvistike kao nat1cne discipliпe шоzе se podeliti 11а 

neurolingvistiku и uzem i neшoliпgvistiku u siгеш smislu reci. Dok se пeurolingvistika t1 
sirem smislu reci bavi izucavanjem svih procesa na гelaciji jezik - mozak, dotle predmet 
neuгolingvistikc u uzem smislu reci kao centralni deo uzima liпgvisticko izucavaпje 
afazija, tj., izucavanje svih poremecaja koji nastajLJ па relaciji jezik - mozak. lzucavaпje 
odnosa jezik - mozak moze se posmatrati samo kao јеdап aspekt mпogo siгeg koпcepta 
odпosa um-mozak koji је pгedmet izucavaпja u zapadnjackoj filozotjii od samil1 njeпil1 
pocetaka. Isti predmet istгazivanja (odпos jezik - mozak) objediпio је naucnike iz паоkо 
razпorodпih disciplina - psihologije, fiziologije, Ьiologije, hemije, sociologije, vestacke 
inteligeпcije. Na taj nacin su tehnike i koncepti iz sada nаuспЉ disciplina 
neшopsihologije, neuгot'iziologije, Ьio~1emije, itd. nasli svoje mesto u onom delu koji se 
nekada smatrao izrazito domeпom medicine. Pomeпute naucne discipline daju svoj puni 
doprinos sa izuzetпim otkricima о jezickim pшemecajima i njihovim neшoloskim 
uzrocпicima, sto sa druge stгane vodi potpuпijoj slici razumevanja odnosa jezika i 
mozga. 

Dugo se smatralo da sve lingvisticke teшije funkcionisu па jedпom apstraktпom 
nivou, koji im је, pak, omogucavao da idealizuju stvaпш jezicku produkciju i jezicku 
upotrebu. lz takvog ugla nije Ьilo јаsпо kako izucavaпje teskih jezickih deficita t1 
afazicara koji su 11astali kao posledica odгedeпih povreda u mozgu inogu ciopгineti 

razvoju lingvisticke teorije, ili pak kako lingvisticka teorija moze pomoci afazicnim 
bolesпicima u njiihovom oporavku. Medutim, naucno glediste se u pogledu veze izmedн 
afaziologije i liпgvistike u posled11je dve decenije menja, i to prvenstveno zahvaljujuci 
razvoju neuroJingvistike, koja је u tesnoj vezi sa psihologijom, i pгagmatike, koja је t1 
vezi sa Шozot"ijom jezika i sociologijom. 

Liпgvisticka afaziologija је toliko razgгanato podrucje istrazivanja, sa sigшno 
najvecim Ьilo teorijskim, Ьilo eksperimeпtalnim dopriпosoin, da se cesto izmedu oЫasti 
patologije govoгa i neшolingvistike stavlja znak jednakosti. Medutim, najveci Ь1·ој 

izuzetпih otkrica о prirodi pгodukcije i procesiraпja jezika u mozgu dosao је upravo 
proucavanjem tzv. obrnute projekcije, odnosno, formulisaпjein hipoteza, modela, sJ1e111a 
i zakljucaka 11а osnovu razlicitih jezickih poremecaja u mozgu. Stoga u neurolingvistici 
u uzem smislu reci postoji stalna interakcija izmedu lingvistickih teorija koje se bave 
proucavanjem funkcionisaпja zdravog, iпtaktпogjezika, i afaziologije. 

Afazije za koje smo шi u radu zainteresovani odпose se na steceпe pOI'emecaje u 
komunikaciji koji nastaju kao posledica povreda oпih oЫasti u mozgu koje su direktno 
odgovorne za jezicku funkciju. Defiпicija da је "afazija osteceпje t1 formulaciji i 
razumevanju jezika koje nastaje usled pгekida ргосеsа u оЬа pravca, od misl i do jezika, i 
obrnuto" [ 1 ], ukazuje da pored medicinskih, tacnije, neшoloskih, kognitivnih, odnosno, 

оЬпшtа. ОЬi~110 se neшolozi upt1ct1jL1 LI li11gvistikL1 ili se li11gvisti 11eшolozi sastajL1 t1 isti11sko111 
mu 1 tidisciplinnгnoin pюjeklu. 
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psiholingvistickih istrazivanja afazije, gotovo ravnopravno mesto u proucavanju 
pomenutih poremecaja ima lingvistika, tacnije, neurolingvistika.3 

Lingvistika је kao disciplina dala svoj doprinos razvoju afaziologije па ponekad 
potpuno razlicite nacine. Tako је, npr., uticaj mentalisticke, univerzalisticke teшije 
Comskog [2] na neurolingvisticke modele nesto drugaciji od Quirkove gramatike [З] 
koja је sa svoje strane pruzila osnov za jedan deskriptivni rad na podrucju sintakse 
afazicnog govora. S dгuge strane, pak, razliciti postupci koji se koriste u pragmatskoj 
proceni i oporavku razvijeni tek poslednjih nekoliko godina izgleda da su nastali iz 
jednog potpuno drugacijeg funkcionalnog pristupa u lingvistickoj analizi. Kako god, ne 
mozemo olako uspostavljati potpodele u opisu jezicke upotrebe, utoliko vise sto se 
pragmatski i sintaksicki nivoi u literaturi cesto prikazuju kao suprotni jedan drugom, pre 
nego medusobno povezani, iako mnoge jedinice analize koje se navode pod 
pragmatikom imaju zapravo jasno izrazenu sintaksicku dimenziju. (Takve su, npr. 
upotrebe zamenica i odredenog i neodredenog clana и engleskom jeziku). 

Kada је rec о uticaju lingvistike u tretmanu afazicnih bolesnika, Ulatowska [4] 
primecuje da su prakticari cesto izrazavali nerea\na ocekivanja u domete lingvistike, koja 
treba da da neophodne opise i podatke kako о neostecenom, tako i о poremecenom 
jeziku. Stoga pomenuta autorka smatra da veza izmedu afaziologije i lingvistike moze 
Ьiti samo indirektna и smislu da prakticari u jezickom tretmanu razumeju strukturu i 
funkcije jezika. U tom razшnevanju izdvajaju se tri Ьitna pitanja. Prvo, poremecaji и 
jeziku и afaziji su jedan fenomen regulisan jezickim pravilima sa sistematicnim tipom 
gresaka и svim tipovima afazija. Drugo, postoje izvesna bloloska ogranicenja koja uticu 
па stepen ostecenja и jeziku, sto sa druge strane objasnjava slicnosti теа и jezicima, i па 
planu ostecenog jezika. Trece, i jezik afazicnih bolesnika se nalazi па jednom 
kontinuumu ~а neostecenimjezickim procesfranjem.4 

U izucavanju afazija mi polazimo od tzv. obrnute projekcije - proucavaju se jezicki 
poremecaji i deficiti kako Ьi se saznalo vise о teorijskim aspektima jezika, odnosno 
funkcionisanju jezika kod zdravih subjekata (ne retko i mi koji ne nosimo teret jezickih 
hendikepa ponekad pravimo jezicke "ispade", npr., fonemske parafazije i1i dobro 
poznato "па vrh mi је jezika"). Lingvisticka scena је svedok smenjivanja razlicitih 
pravaca i skola, od kojih su najuticajniji strukturalizam i generativno-transt"шmaciona 
gramatika. Sama generativna gramatika dozivela је (а od toga nije imuna ni danas) 
mnogobrojne adaptacije i promene и odnosu na originalnu postavku Noama Comskog iz 
1965. godine. Upravo zato је jedan od najvaznijih postulata neurolingvistickih 
istrazivanja da daju empirUsku potvrdu ili opovrgavanje lingvistickih пюdеlа. 

Na podrucju sintaksickog procesiranja u lingvistickoj afaziologiji najvise traga је 
ostavila gramatika Comskog, narocito u svojoj najrazvijenijoj Teoriji pravila i 
reprezentacije (Govt:(rnment and Binding Theory) [5], cUa primena omogucava traganje 
za zajednickim jezickim obelezjima melu jezicima, tzv. univerzalisticka lingvistika (ili, 
kako se jos naziva, mentalisticka lingvistika - traganje za mentalnim leksikonom). Tako 
f'ormulisana, onaje и suprotnosti sa Hallidayovom Љnkcionalnom gramatikom [6], koja 
se primenjuje и pragmatici i koja је za razliku od prethodno pomenute gramatike рге 

' lako alitzijc n10,_c111u п1zlikovati ро stepe11t1 о~tесепја i si111pto111itna koji preovladavajt1, za veci1ш 
aЉziC11ill p11cijc1шL:1 pm1tc1111ta bolest ukljtн~вje ргоЫете t1 govoru, slu~aпjt1, C\ita11jt1, pisш1jt1, i gestovi1ш.1 (tj. 
11eje1.iCkunt izra'-nvщ1jt1). 

~ rodvt1kuo aUlor ~l1111ka. Таtјапа Dшovic. 
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socioloski, nego psi/10/oski oгijentisaпa. Hallidayeva g1-aшatika clonosi jednLJ 
kо11еге11t1щ tzv. шultilevel-teoгijн jezika, koja tezi da svako obelezje diskшsa ili teksta 
poveze sa celokupпim jezicki111 sisteinoш. 

U ispitivaпjll siпtaksickog пivoa гazlikL1jн se шodeli i шctode za ispitivanje 
poi·emecaja LJ p1·odukciji 1·есепiса i za ispitivaпje p0t·e111ecaja t1 гаzшпеvапјн гесепiса. 

Ako se LI nase111 pгegledt1 og1-aпici1110 na dva najpozпatija tipa цfazicnil1 роге111есаја, 

опdа Ьi se Вгоkiпа afazija (tzv. neflueпtпa atazija) pos111atп1la uglavno111 kao p0t·emecctj 
siпtaksicke pгodt1kcije, odnosno, Vemikeova atazija (tzv. fiueпtпa afazijtl) Ьi 

pгedstavljala роrешесај sintaksickog гаzншеvапја. 
Liпgvisticke teoгije delL1jL1 па јеdпош apstп1ktno111 11ivot1, tj. 1-azlike t1 pгodtikciji i 

1-аzшпеvаnјн jezika пе pos111atгajt1 se kao mate1·ijalne. U liпgvistickoj aЉziologiji sc za 
ispitivaпje siпtaksickog пivoa ш1jvise ргi111еnјнје t1·ш1sfoпnacio110-ge11eгativna g1-a111atika 
C:omskog, tacnije vec pome1шta teoгija pravila i гep1·ezentacije, kојош se pгveпstveпo 
ispituje ршешесај siпtaksickog 1-azu111eva11ja. Ova teorija је пasla svojt1 pгaktic1ш 

p1·imeпt1 LI tzv. telшici гecenicпog paгsiпga. Paгsiпg se odпosi па p1·id1·t1:Ziva11je 1·cci Lt 
1·ecenici njihovim relevantпiш lingvistickim kategшijaшa, tj. шodeli гесепiспоg paгsiпga 
pokazLtju kako siпtaksicke osobiпe pojedi11acniJ1 reci od1·eduju celoJшpnu siпtaksickt1 
stп1ktшu klaL1zula i гесепiса. Ргеmа teoriji pгavila i гeprezeпtacije gгшпatika se opist1je 
kгoz nekoliko modula ili komponenti, koji do]aze u interakciju ~леша izvesпi111 

pгincipima Ј paгшnetгima. Upгavo ta inteгakcija pгoizvodi 1-azlike 111edu grшnaticki111 

sistemima jezika. Osnovne postavke teoгije su da postoje dva пivoa stп1ktшe, dнbiпska i 
pov1·sinska stгuktuп.1, koje sн 1пedL1sobno po\lezaпe pгa\liJima podi7.,aпja ili ротегаnја. U 
LIL1Ьinskoj stп1ktшi se n<tl<tze ageпs i objekat u svojim oгiginalni111 pozicija11щ рге 

po111e1·anja, tj. рге poclizanja tt povгsinsku stгuktшu. Pomeгanja t1 dublnskoj sta1ktшi 

ostavljaju pгazna mesta ili tzv. tгagove i dalje se p1·etpostavlja skнp dozvoljeni\1 pгavila 
za podizanje Ol11·elenil1 jedinica iz duЬiпske u povгsinskt1 stгuktшu а da se ргi to111 ле 
nш·L1si graпшticnost гесепiсе. То zapп1vo zпaci, 111ogL1c110st fопniгапја svil1 g1·шnaticki 
isp1·av11il1 гecenica, od11osпo, iskljt1civa11je svil1 пeisp1·avпil1 g1-amatickil1 гесепiса. 

Тешiја pп.lVila i reprezentacije nasl<1. је svoju pгimenu u kompjute1·skoj telшici 

pш·si11ga, ргi ce111t1 se 1ш os110vt1 gшmaticke aпalize date гecenice, tacпije 111edt1sobnog 
odпosa jedi11ica LI toj гесепiсi 1110Ze izvesti slшp gгamaticki ispп1v11i]1 гесепiса 

tгansЉпnacijama od1·ede11il1 jediпica LI receпici. Svakako da pome1шti 111etod пюzе 
poslнziti kao izva111·eda11 model prema kome se sad јеdап d1·t1gi пюdеl pш·siпga mozc 
ko111pjL1teгski os111isliti - parsiпg za afazicпi govoг koji Ьi mогао odгazavati sve 
п1zJicitosti i slicпosti jezicke manifestacije afazic11il1 bolesпika. Ovde па pr·vom 111estt1 
111isliшo na odgovarajL1ci izbor reci, tacnije imeпica i glagola, а опdа i пajt'гekve11t11ijil1 
grшпatick:il1 stгt1ktшa. 

Kшisteci model paгsiпga i teoгije pгavila i гергеzепtасiје, Сарlал i Hildeb1-aпdt [7] 
st1 sastavili set 1·ece11ica kako bi testirali sintaksicko гаzш11еvш1је гazlicitil1 

1·et"eгe11cijal11il1 depcndencija i poгedenja sa osпovпi111 111era111a kod at'azic11il1 bolesпika. 
U ekspeгimeпttt su se koгistile ili igгacke zivotinja ili piktogгatski sti11шlt1si. (Nрг. 
1·ece11ice - Tl1e eleplыпt was l1it Ьу tl1e 111011key. The elephaпt tlшt tl1e 111011key l1it 
lшgged tl1e гаЬЬit.) Navedeпi ekspeгi111e11t је pokazao dи se t1 97% slLrcajevи kod 
afazic11ih pacijenata (sa izt1zetko111 agra111aticnil1 pacijenata) otkгiva osteceпje LI 
sintaksickom 1·azшneva11jt1. 1 гezt1ltati kasпijih ispitivaпja t1kaZL1jt1 da bez obziгa dи li sc 
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radi о agramaticnim ili paragramaticnim pacijentima dolazi do redukcije radnog prostora 
za parsing. 

Prethodni eksperimenti primer su tzv. off-line procesiranja u kome se odgovor 
mei·i nakon zavrsetka procesiranja, tj. nakon zavrsetka eksperimenta dolazi do procene 
"lingvistickog znanja". U slucaju da se testira stvarna jezicka delatnost primenjuju se 
eksperimenti tzv. on-line pгocesiranja u kojima se kao sredstvo za elicitaciju ili 
izazivanje odgovшa koгiste stimulusi (па engleskom probes). Primenom ovog nacina 
eksperimentisanja meri se vreme koje је potrebno afazicnom bolesniku da reagL1je па 
stimulus koji је cuo za vreme recenice. U raпim eksperimentima i kod zdravih subjekata 
stimulus је oЬicno Ьiо jedan zvuk - klik ciji је polozaj и recenici oЬicno varirao. U 
af"azioloskim ispitivanjima Tyler [8] је kшistila tzv. probe tehniku za ispitivanje 
sintaksickog razшnevanja и agramaticnЉ govornika. Tyler је varirala poziciju stinшlusa 
и recenicama da Ы testirala da li agramaticni pacijeпti isto kao i zdravi subjekti reaguju 
brze na stimulus reci koje se javljaju kasnije и recenicama koje su zadrzale sintaksicku 
strukturu, za razliku od onih recenica koje su blle skгemЫovaпe. Eksperiment је 
potvrdio njenu pretpostavku; medutim, afazicпi pacijeпti za razliku od zdravih subjekata 
nisu mogli da uoce ispravne sintaksicke strukture и recenicama koje su Ьile semanticki 
netacne. 

Tehnike on-line procesiranja u afazicara efikasne sн za istrazivanje ostecenja 
razumevanja, pogotovo sto njihova primena omogucava pristup prvenstveno 
automatskim procesima u jeziku, pre nego planu svesnog zakljucivanja. Nazalost, i ovaj 
postupak srece se sa istim metodoloskim proЫemima kao i druge tehnike koje mere 
vreme davanja odgovora kod pacijenata sa ostecenjem mozga, јег је u slucaju teskil1 
ostecenja, kakve su globalne afazije, vreme davanja odgovora sporo i varijabllno. Stoga 
је Ьilo kakvo davanje sigurnih zakljucaka podlozno kritickom pгeispitivanju. Dodajmo 
da pomenuti postupci zahtevaju jos i skupu laboratorijsku opremu sto zapravo 
onemogucava njihovu upotrebu u rutinskim klinickim procenama. 

Pomenute tehnike, Ьilo da је u pitanju oП-line ili on-liпe procesiranje primeL" su 
kompleksnih tehnika razvijenih рге svega pod uticajem savreшenih infoгmacionih 

tehnologija, ра se cesto postavlja proЫem njihovog pracenja. Od tradicionalnih metoda 
istrazivanja и afaziologiji za potrebe sintaksickog procesiranja kao prvu gгL1рн 
pomenimo ispitivanje spontanog govora, kao uoblcajenog postupka pri dijagnozi afazija 
kada је Bostonskim testom za ispitivanje afazija predviden kraci inteгvjt1 izmedu 
ispitivaca i ispitanika, kao i opis slike 11 Krada kolaca11

• U drugoj grupi metoda koriste se 
zadaci za ispitivanje sintaksickog znanja, odn. koriste se setovi razlicitil1 zadataka za 
elicitaciju odgovora, kao sto su opis slike, zavrsetak recenica, ponavljanje, sastavljanje 
receпica na zadate reci, kao i zadaci u koj ima se zahteva da pacijenti izvrse razne vrste 
recenicnih transformacija, kao sto su zamenjivanje zamenica imenicama. U trecu grupu 
metoda za merenje sintaksickih sposobnosti uvrstili Ьismo опе metode и koj ima se 
zapravo od ispitanika пе zahteva da govore, ра su stoga vrlo pogodne za rad sa onim 
pacijentima koji imaju teska ostecenja u govoru - tu spadaju izbor tacne slike na zadati 
recenicni stimulus, davanje zakljucaka о sintaksickoj prihvatljivosti recenica, izvrsavanje 
radnji zadatih recenicama itd. Upravo pomenute tehnike takode pokazuju izvesne 
metodoloske slabosti; Lesser [9] smatra da se nedostaci druge i tгесе grupe metoda 
ogJedaju U tome StO doЬijeni odgovori Za\rise iskljucivo od onoga sto је istrazivac 
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ukljL1cio u ekspeгimeпt, odnosno koj i specifiCan jezicki pore111ecaj zel i da e111pi1·ijski 
potkгepi ili opov1·gne. 

Najпovija istгuzivaпja па polju lingvisticke afaziologije L1ziinajL1 za svoj pred111et 
istгazivaпja пad1·ece11ic11i пivo, tj. nivo diskшsa, оdп. teksta. Naiine, Lloblcajena kli11icka 
dijagпostika пе ршzд dovolj110 uvida u opstll govornu sposobпost afazicaп1. Mi 
po\aziino od l1ipoteze da afazicari ko11шnicirajL1 Ьо\је пеgо sto govo1·e. Nai1пe, 

tгadicioпalno SLJ se рrосепе afazicnih bolesпika zasпivale па testiranjL1 njil10vi\1 jezickil1 
sposobnosti па osnovu "metaliпgvisticki\1 zadataka ciji је cilj da se dobijL1 ocekivaпi 

standaгdni odgovoгi, а ne da se testit"a kгeativпa t1potгeba koinunikacije" [10]. I poгell 
toga sto su standardпi p1·istupi u proceпi afazija i afazicni\1 pacijeпata, popllt Bostoпsko~ 
testa za ispitivaпje afazija ili Zapadne bate1·ije za afazije, cv1·sto L1te111eljeпi, jos SLI 
Howaгd i Њ\tt"ield [ 11] pisali da neki afazicпi pacijenti "mпogo bolje koпшnici1Ћjll пе~о 
sto govoгe ili razшneju", tj. i1ш1ju visi stepen sposobnosti za koinuпikaciju. (Ne 1·etko је 
titvгdeno da se t1 situacija111a koje nisu kontгolisane stгogim testovnirп L1Slovima 1110gt1 
ispoljiti i sasvim druge vгste poremecaja.) 

Lingvisti Quiгk [3] i Halliday [6] razvili su prvenstveno funkcionalne moc\ele 
gramaticki\1 opisa u kojima пе dolazi do odvajaпja jezicke struktuгe i 1 jezicke L1pot1·el1t.~. 
Nasupгot njirпa, Leecl1 [ 12] posmatгa gгamatiku - apstгaktan, t'огшаlап sisteш jezika i 
pragmatiku - principi jezicke upotrebe, kao dva ko111plementarna polja ist1-aziva11ja. Ovaj 
opsti 111odel spoja gramatike i p1-agmatike kao odeliti\1, ali LI 111nogi111 tасkшпа 

medusobпo zavisnil1 sistema v1·lo је prakticaп model za istrazivш1je afazioloskog govoгa. 
Isti пюdеl pгi11vataju autoгi Lesseг i Milгoy [9] koji naglasavaju medllzavisnost 
siпtaksickill i pragпшticki\1 dimeпzija jezickog ропаsш1ја, а пе пjihovL1 trag111e11taгпost. 
Neki lingvisti, pak, kao Leech u inteгp1-etiгaпju koncepta pгagmatike izbacujL1 socioloskL1 
dime11zijL1 jezicke L1pot1·ebe. Medutiш, Levinsoп [ 13] upгavo tu lli111enziju sinatгa 

osпovnom komponeлtom upotгebe jezika u kontekstll. Stoga i kliпicki afaziolozi popL1t 
Gгeena i Penna [9] koji su 1·azvili pragmaticke pristupe LI izucavaпjLJ afazija p1·i111e11jL1jL1 
zapravo Levi11soпov eklekticni, socioliпgvisticki pristup. Mnogi klinicki afaziolozi 
smat1-ajL1 da se opisi formalлih sistema, poput graпшtickog u p1·vo111 1·еdв, 1110raju dovesti 
t1 vezн sa jasnom jezickom upotrebom ako isti treba da budu kliпicki koгisпi. Ukгatko, 
slazemo se sa Lesse1· koja smatra daje najvaz11iji dopriпos 1ingvistike at-'aziologiji u tоп1е 
sto p1·uza jedan kol1e1·e11tan okviг za deskriptivno izt1cava11je apstraktnil1 os0Ьim1 jezika, 
па osnovu kojih se mogu izvesti odr·edene genet"alizacije. Medвtim, sve doneclav1ю 
liпgvistika t1 LIZem smislll reci nije LI svoj fokt1s istгazivaпja uzirnala govoшi jezik i 
пjegove e\emeпte рорнt равzа, ропаvlјапја, пepotpL1пil1 iskaza itd. D1·L1gi111 гecima, 

iiпgvistika пiје ispitivala upгavo опе konveJ"Zacione elemente koji su izuzetno гeievaпtпi 
kako za opis afazicпog jezilщ tako i za njegovll analizll. U to111 smislu, izL1cavaпje 

pгaginatike doЬija izuzetпo па zпacaju је1· posmatraпje mпogobrojnil1 vaгijacija zivog 
razgovorпog jezika koj i se 11шаv110 posmatгa kao normalaп jezicki OLttpвt, а пе kno 
patoloski, otvaгa sada jedan siгi koncept normalпosti i ta, da tako kazemo libe1-a\11a 
koncepcija пormalпog u jezikL1 1 govoгu ima пеоЬiсаn zпасај kako za istгazivace tako i 
za pгakticaгe па polju afaziologije. 

Istгazivanje pгagmatike u afaziologiji skoпceпtrisano је uglavno111 па ispitivaпjc 

principa kol1ezije i kol1erencije u diskuгsu, kao liпgvistickoj jediпici visoj od пivoa 
receпice i па ispitivanje koпveгzacije, kao oЫika iпteгaktivпog diskшsa Lr kome 

1~5 



ucestvuju dve jli vise osoba.5 Za afazicne pacijente se pretpostavlja da su u stanju da 
pгoizvode kohe1·entne narativne iskaze up1·kos brojnim povrsinskiш stгukturalnim 

deficitima. Dakle, polazi se od pretpostavke da је koherencija afazicnog diskш·sa н 
velikoj meri ocuvana, dok се se greske najvise ispoljiti ла planu kohezije, tj. 
Iiпgvistickih sredstava koja oпюgucavaju smisaonu i gramaticku povezanost recenica. 
Na ovom mestu, narocito и vezi sa subjektima kakvi su afazicni pacijenti, vazno је 
naglasiti da koherentnost diskшsa moze Ьiti ocuvana cak i kada nema ociglednih dokaza 
о koheziji teksta. Drugim recima, kohezija nije ni neophodna ni dovoljna za produkciju 
jednog koherentnog diskursa. Pomenutim pitanjima u afazioloskim istrazivanjima bavila 
se Ulatowska sa svojim saradnicima [ 14], а od novijih istrazivaca istice se Ј .А. 

Chгistiansen [ 15]. lspitivanje diskursa па primeru afazicnih pacijenata cesto se nalazi и 
okviru pгojekata Hнman Communication Research Centeг smestenog u Edinbшgu i 
Glazgovu u Skotskoj. 

Opsta pretpostavka od koje se polazi и istrazivanj ima anal ize diskursa и afazij i 
jeste da se govor afazicnih pacijenata iskazuje kroz smanjeni propozicionalni sadrzaj i 
greske u koheziji па nivou povrsinske strukture Koherencija afazicnog diskursa је, kako 
to pokazuju rezultati dosadasnjih ispitivanja, relativno dobro ocuvana. Ipak, prethodпo 
receno је jedna opsta ocena i nije sasvim jasno da li svi afazicni pacijenti proizvode LI 

istom stepenu koherentne narativne iskaze. Кlinicka ist1·azivanja su pokazala da pacijenti 
sa Vernikeovom at'azijom proizvode visestruke nerelevantлe pi·opozicije и svojim 
narativnim iskazima, narusavajuci pravila koherentnosti. 

U dosadasnj im studijama za ispitivanje razumevanja diskursa afazicni pacijenti su 
uglavnom pokazivali ocuvanu sposobnost da dedukuju makrostrukture (veza recenica sa 
znanjeш о svetu u kоше zivinю). Tako npr. u studiji Armus i dr. [ 15] ustanovljena је 
mala razlika izmedu afazicara i kontro]ne grupe sa zdravim subjektima u sposobпosti 
razumevanja svakodnevnih situacija tzv. skript (npr. poseta lekaru, u restoranu, itd.). 
Kada se od afazicnih bolesnika trazilo da pridruze sliku odgovarajucem zavrsetku price, 
Stachowiak i dr. [15] su ustanovili da su afazicni bolesnici u stanju da to urade cak i 
kada је zavrsetak price neki metaforicni izraz. 

Na planu ispitivanja poremecaja u produkciji diskursa mislilo se da dolazi do 
ostecenja koherencije samo kod pacijenata sa ozЬiJjnim afazicnim sindromima. 
Medutim, novije studije su pokazale da dok је koherencija afazicnih iskaza relativno 
netaknuta, i dalje se jav]jaju dva Ьitna prohlema: tzv. inЉrmacioлi gep ili jaz i р1·оdог 
nerelevantnih propozicija. Stoga su afazicni pacijenti u pogledu sadrzaja i prihvatljivosti 
iskaza Ьili rangirani znacajno ispod zdravih subjekata [14]. То se odnosi kako па 

fluentne tako i па nefluentne afazicare, iako su u pogledu prihvatlj ivosti iskaza fluentni 
afazicari Ьili ispred nefluentnih. (Ulatowska је u svojim istrazivanjima ustanovi]a da st1 
sve osnovne teme price izazvane slikama Ы\е uk1jucene и govoru afazicara ali је 
nedostajala e]aboracija, odn. njihovo objasnjenje kao sto to rade zdravi subjekti. Neke 
dгuge studije (Huber, 1990, Goodglass i dr. u pripremi - [ 15]) pokazale su da su pacijenti 

\>iskш-s шшliz.a pulazi щЈ prc.:111isc da ~с.: LI шшlizi jeLl11c jczi~kc ccliш:, kakuv јс.: tck~t. т: 11юgt1 vi~c 11zj11111ti 
u obzir sш110 gr11nщt1~1юst i zш1~с.:11је re~c11il.:a, vcc 111оr1111ю z1шti i kako se rccc11icc щl1юsс је(Јт1 prt:111a Lll'Ll;;!.oj 
- kol1c.:1-c1н:ija. Kol1c.:1'\.:11eiji1 sc. (laklc.:, ш.Ј1шsi 1ш s\•eukupno stп1kl1m1l1ю i ko11c.:cptualrн1 jctli11sl vo tliskшsa. 
Kul1c.:~ija sc.: od1ю~i 1ш vezc, l)ilo clu st1 to reci ili lraд:, kuje ш11оgщ:аv;~ј11 govor11ikt1 tlH ш;rюstavi щl1111se 
i1.111cd11 r~cc11ic11, k;ю i da il1 111еЈщюtщu 1юvст.L1је u tck!>tu. Kohe1·cщ.:ij;i {lii.kш!>t1 јс \'~0111t1 v:1Zш1 ргiщ:iр 1.1 

pmg111ntki kuji sc tc~ko ustvш·uje s ohziю111 ,\а ј~ lo jctl1111 aps11·ak1na ka1cg01·ij11 p<)\'Ci'дno,g (lisku1·sa koj:i 
prcvnт.ilazi 11ivo puv1'!ii111ike kuliczivr10i;1i. 
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sa Brokinom afazijom cak izostav\jali osпovne propozicije iz price dok је Ch1·istiansen 
[15) otkrila da su pacijenti sa Vernikeovom at'azijom p1·oizvodi1i multiple neгelevantne 
propozicije u svojim nш·ativnim iskazima. Na ovom mestu ponovimo da smo tnisljenja 
da pomenuti deficiti nisu stvarni jezicki deficiti. Oni pre predstavljaju primenu razlicitih 
sti-ategija adaptacije na jednom makгostгuktuгa1nom planu). 

Poznato је da u literatшi postoje оргеспа misljenja о tome koj im se meпtalnim 
procesima s\usaoci i citaoci koгiste da Ьi interpreti1-ali diskurs i povezali ga sa svojim 
postojecim znanjem i iskustvom. То је debata и vezi sa tzv. bottom-up procesi1·anjem -
od najmanjih jediпica jezika do visih jedinica znacenja i tzv. top-down procesirш1jem -
od nivoa diskursa i znaпja uopste da Ьi se dekodiralo znacenje. Staпovich [ 16) је autoг 
tzv. interaktivnog-kompenzatornog mode\a. Као sto mu i samo ime ukazuje, ovaj mode1 
pretpostavlja da u razumevanju i pгodukciji diskursa procesiгamo, tj. koristimo 
informacije istovremeno sa vise od jed110g nivoa. Drugim recima, procesiranje nije 
jednostavan proces - krecuci se od nizih ka visim liпgvistickim nivoima i obrnuto, vec је 
jedan interaktivan proces pri cemu se nedostaci па jednom пiYou шogu kompenzovati па 
Ьilo kom drugom nivou, bez obzi1-a da li је taj пivo visi ili nizi tt hijerarhiji. Na primer, tl 
s\ucaju afazicnih pacijeпata, konkretпo onih sa Brokinom afazijoш, procesi na visim 
nivoima mogu kompenzovati nedostatke na nizim nivoima - oslшdпa i otezaпa 
ai·tiku\acija (plan tonetike) nadoknaduje se, odnosno, kompenzuje па visem nivou -
ocuvanim semantickim znanjem. 

Grajsove konverzacione implikatuгe [ 17) nasle su svoje mesto u at"azioloskiш 
ispitivanjima jer objasпjavaju nekadn veJiku razliku izmedн onoga sto se kaze i onoga 
sto se misli. Jmplikacije Gi·ajsove teorije su vazne u afaziji pre svega sto i prakticaгi na 
polju jezicke patologije sa oprezom moraju v1·ednovati konvcrzacione outpute afazicnih 
bolesnika i пе davati im olako etikete "neгelevantno" ili "nepгikladno". S tim u vezi 
ропоvо se postavlja pitanje razg1-aniceпja razumevanja i produkcije jezika, kao i па 
prethodnom" sintaksickom planu. 

Sa stanovista Gгajsovog koopeгativnog principa kao i maksima koje iz njega 
proisticu (maksime kvantiteta, kvaliteta, nacina i relacije) mozemo reci da i\1 i Brokiпi i 
Vernikeovi at"azicari narusavajll u svojstvenom stepenu. Medutim, Grajsov kooperativni 
pгincip prosiгen i nadopunjen pгincipom гelevantnosti autшa SрегЬег i Wilson [ Ј 8] 
znacajno menja okvir za ispitivaпje. Onaj tip odgovo1-a koji se ocenjl1je kao 
(ne)prihvatljiv u klinickim testovnim uslovima ne odgovara uvek prihvatljivim 
konverzacionim odgovorima u jednoj noпnalnoj jezickoj situaciji. Cilj terapeнta је da 
doblje jasan dokaz da је pacijent 1-azшneo odgovarajuca pitanja, а ne da sprovede jednu 
koherentnu konverzaciju, tako da neke osoblne neod1·edenosti koje su u svakodnevnoj 
konveгzaciji prihvatljive ovde ne Ьi Ьile. 

Pored Grajsove teшije, koja је npr. centralna u Penovoш istrazivanju Profila 
Komunikativne Pt-ikladnosti [ 19], i teoгije relevantnosti Sperber i Wilson, u ispiti vanju 
pгagmatskil111ivoa u afaziji svoju pt·iшenu је nasla i teorija govornih cinova Ostina [20) i 
Serla [21 ], koja predstavlja osnov za nekoliko procedura u at'azioloskoj p1·oceni. 

Na kraju izlaganja ukazujemo na cinjeпicu da se najveci broj p1·etpostavki i 
hipoteza do koj ih је dosla savremeпa neurolingvisticka teo1·ija zasniva па p1·imeп1 
engleskog jezika, kojeg karakteгise pгvenstveno odsustvo intlektivnill nastavaka za 
imenice i prideve, izuzetno vazna upotreba сЈш~а (ра cak i njegova ne upotreba, tzv. Пlllti 
clan) kao determinatora imenica, i fiksпi red reci, koji recenicu karakterise i g1-amaticki i 
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semanticki. Stoga Ьi neurolingvisticka istrazivanja u kojima Ьi korpus Ьiо srpski jezik 
Ьila neoЬicno vazna и smislu kontrastivne analize dvaju jezika, bllo na sintaksickom ili 
pragmatskom planu buduci da је srpski jezik izuzetno tlektivan jezik, tj. jezik sa 
razradenim sistemom padeza, koji onda predstavlja zamenu za upotrebu clana ili 
predloskih fraza u engleskoш jeziku. Osim sistema padeza vazna karakteristika i 
istovremeno vazno podrucje kontrastivne analize је izuzetno fleksibl\an red reci u 
recenici, koji omogucava veci broj gramaticki i Jogicki (semanticki) ispravnih recenica. 

Umesto zakljucka recimo daje ispitivanje odnosajezik - mozak posmatrano iz ugla 
razlicitil1 discipliпa dопе\о mno~tvo izt1zet11ill otkrica о prirodi stvaranja i obrade jezikп 
u пюzgu, kao ncponovljivog fс1юmеш1 ljudske v1·ste. Opet, tak i 11ajsav1·eшe11ije 

genc1-acije kompjнtera, zasnovane 1ш tzv. 11cшal11im mre711111a, daleko st1 ispod 
mogucпosti takvill slozcnill p1·ocesa koji :;е odvijajt1 t1 \judsko111 1110zgt1. Svako 
ispitivaпje kojc iz пckog specificпog ugla rюsmatп1 pome1шti odnos zasigt1r110 је vcliki 
dop1·irюs poljt1 11еш·о-11ш1kn. L~ingvisticka afaziologija је ponajvi~e LIJШtvo to spccific1ю 
polje proucavanja relacija jezika i шozga, koje svojim prodoriшa u sustinu samog 
fenomena i izuzetnom empirijskom potvrdom dovodi do nepгestanog p1·eispitivanja 
lingvistickih postavki i modela. 
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Nadezda D. Dimic, Defektoloski fakultet, Beograd 

ANALIZA RELATIVNOG AKTIVNOG LEKSIKONA DECE 
OSTECENOG SLUHA I DECE КОЈА CUJU 1 

Ostecenje sluha neizbezno dovodi do otezavanja poimanja usmenog govora i pisanog 
jezickog izraza. GuЫjenje sposobnosti razlikovanja Ыiskih ро zvucnosti Љnema odrazav'1 
sc па ш-tikulaciju, ра јс govoi·, а i ~itaпjc i pisaпi govor osoba ostcccrюg slulш, cesL<1 
ncrazumljiv. Postoji nюgucnost da sc па izgovorenu rec izнzovu vid11e pr·cdstave i obrnuLo. 
Medt1tim, kod osoba sa osteceпiш sluhom doluzi do prekbl~1 vc1.a izmcdu aш.litivnug i 
vizt1elпog ј to do potpunog kada nastupi о~tссспјс rri ozlecl:.i1ш1 1-Icscltlovc vijuge, kt1d~1 
dode i do potpunc gluvoce. 

Vrlo mala paznja posvecivana је ispitivanju jezika slusno ostecene dece. U odnosu ш.1 
decu koja cuju, gde је u ceнtru interesovanja govorni jezik, ovo је pravi kontrast. No, kod 
mnoge slusno ostecene dece govorni jezik је izuzetno ogranicen i cesto nerazumljiv, i vrlo 
cesto ga nije moguce ispitivati i analizirati. 

Spontani pisani izraz generalno se smatra jednim od najboljih indikatora decje~ 
poznavanja maternjeg jezika. 

Pisarш l'оrпш govura јс kod slusrю osLcceпe dccc uvek Ьil~' u sluzbl оЬu~аvшф1 
ш;mепш11 govoru (Zikov, 1977). Pisale st1 se sашо rcei koje su dcca шogla pravilnc 
izgov:.irati, н upozпavanje sa pisi.1nim izrazoш bilo јс роtсiпјспо fonetskoш priпcipt1. 

Pogrcsпo је sl1vat~mje du је pisana rec za slusпo o~tcceпog dostur1uja ncgo zr 
пjegovog vrsпjaka koji cuje. Опа је apstruktш.1, пiјс prethoJno ШШССШl, VCC sc sa пјош r1·vi 
put srccc u tekstu. Опа шu sluzi da razvija govor, sLo јс suprotпo u od110su па njegovo~ 
vr~njaka koji cujc i koji vcc irna razvijeп govor i ZШI шпostvo rcёi. No, i pored togn, pisш1. 
izraz laksi је za osol')C osteccпog sluha 11ego u~mcпi. Pi~ana rcc sc bolje vidi, шоzе (fa S( 
ras\::laпi, па пјој se 11ШZС ZU(lr7.ati paznj~I, mozc se poпuvljati, vracati пп пјu da Ьi sc 1·иzш11е( 
пјсn sшisao, dok јс izgovor usшene reci kratkotrajaп. Postoji veliki hroj рюЬlешn: 

1) oblcno se koriste dodatni stimulansi da isprovociraju pisani izraz - slika, deo slike 
kratki film, davaпje naslova, molЬa da se napise prica ili pismo itd. Validnost 1 

pouzdanost ovih tehnika vrlo cesto su nepoznate. Ako se odredeni recnik, morfoloske 

1 Ovo istraziv:щje izvrseno је u okviru projektu "Znaeenjski odnosi medu reciina u aktivnoin leksikonu clecf 
osnovnoskolskog uzrasta" koji se izvodi u okviru lnstituta za defektologiju Defektoloskog Љkulteta u BeogшdL1 
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strukture, sintaksicke strukture ili druge vazne lingvisticke karakteristike пе pojave u 
stimulisaniш pisaniш uzorcima, onda nemamo naCina da saznamo da li је to povezano 
sa nemogucnoscu slusno ostecenog deteta da sacini takve strukture ili da korisceni 
stimulansi nisu Ьili dovoljni; 

2) neke lingvistickc karakteristike mogн se pojaviti u pisanom oЫiku, ali zbog 
nedovoljпog broja оvЉ pojava to nije dovoljno za studije i analize; 

3) neke recenicke konstrukcije pojavljuju se u pisanoш izrazu ali Љ је tesko razшneti, 
kao i njihovu ulogu и recenici i tekstu; 

4) pisani izraz slusno ostecene dece је cesto nerazumljiv isto kao i njihov govorпi jezik. 

Uprkos proЫeшima oko stimulisanja i analiza pisanih sastava ove produkcije sн 
odgovarajuCi indikatori proЫema koje iшaju slusno ostecena deca, а koji se javljajн н 
internacionalizovaniш jezickim strukturama. 

Teorije proшena (tradicionalna graшatika, grшnatika strukturalista, transЉrmaciona 
gene1Ћtivna gramtika, gene1-ativna semantika, teorija slucaja) oшogucavaju nov put 
ispitivanja i analiziranja jezika slusno ostecene dece, sto oblcno dovodi do povecanja 
saznanja i razumevanja i oшogucava nov pogled na sam proces jezika i рrоЫеше slusno 
ostecene dece. Sada su dostupnija nova saznanja i bolje dokumentovano razшnevanje ovih 
procesa nego sto је to Ьilo ranфh decenф1. То jos uvek nije dovelo do velikog usavrsavanja 
jezika kod slusno ostecene dece, kao ni do povecanja njihovog leksikona. 

PISANI JEZICКI IZRAZ DECE КОЈА CUJU 

Dobro је poznata velika razlika koja postoji izmedu pisanog jezickog izraza slusпo 
ostecene dece i dece koja cuju. Stнdije о pisanom izrazu dece koja cuju su napredovale u 
odredenom pravcu kojijos uvek nije iskoriscen kod slusno ostecene dece. Autori studija iz 
proslosti su se trudili (а neki to cine i sada) da vode racuna i о mehanickom nacinu pisanja 
i о proЫeшima pisanja. Harrell ( 1957) baveCi se tradicionalno-strukturalistickoш 

liпgvistickom gradoш, ispitivao је oralni govor i pisani izraz dece koja cuju od 9 do 15 
godina. Loban (1963) је obradivao stшkturalisticku lingvisticku gradu, i voclio је 

longitudinalnu studiju jezickih sposobnosti, prateci istu decu od predskolskog uzrasta clo 
srednje skole. Takode је pisao о гazvoju delova и strukturi recenice. 

Druga grupa istrazivaca (Hunt, 1965, О Donnell, Gri±Iin i Norris, 1967) korisLila је 
transformacionu generativnu gramatiku za analizu oralnog govora i pisanog izгaza dece 
koja cuju od predskolskog нzrasta do dvanaestog razreda. 

Ovakve studije omogucavaju poredenja koja pomazu proucavanje i pisanog izraza 
dece ostecenog slul1a. Interesovanja nekih istrazivaca su se kretala od izucavanja рrоЫеша 
i lingvistickih struktura pisanja, do proucavanja osnovnih psiholoskih procesa koji su 
ukljuceni и kompoziciju napisanog i proucavanje lcksikona. 

PISANI JEZICКI IZRAZ DECE OSTECENOG SLUHA 

Mnoge studije slobodnog izbora pokazale su nizak nivo sposobnosti dece ostecenog 
sluha и pisanom izrazavanju, poredeCi sa dесош koja cuju а koja su шnogo mlada, kao i 
veliko zaostajanje slusno ostecene dece и standm·dnom pisanoш jeziku (Heider i Heidcl", 
1940; Ivimey i Lachterman, 1980; Powers i Wulgus, 1983). Cooper i Rosenstein (1966) SLI 

pisali о produktivnosLi, kompleksnosti, tleksibllnosti, distriЬuciji delova govora i tipoviшa 
gI"esaka. 
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Slobodne studije tradicionalne gramtike 

Opsirna analiza Heider i Heider ( 1940) ukazala је da је prosecna duzina prosecne 
receпice gluve i nagluve dece Ьila dosta kraca nego kod dece koja cuju. Deca ostecenog 
sluha su tek sa 17 godina dostizala prosecпu duzinu receпice osmogodisnjeg deteta koje 
сије iako је izostao kvalitet upotreЫjenog leksikona. Ove rezultete su potvrdili i Simшons 
(1962) i Myklebust (1964). 

Heider i Heider ( 1940) su pronasli da su njihovi slusпo osteceпi subjekti oblcno imali 
17 godiпa kada su Ыli и mogucnosti da koriste iste produkcije u komponovaпju i kompleksu 
recenica u svojim kompozicijaшa kao desetogodisnje dete koje cuje. 

Stuckless i Marks (1966) su napravili пajopsirniju studiju u zelji da utvrde indekse 
razvoja fenomena jezicke produkcije slusno ostecene dece. Posmatrali su napisane 
kompozicije koje su Ьile odgovor па seriju slika. Koristili su objektivne predikcione mere 
za duzinu kompozicije, razmer govornog uzorka i gramaticku korektпost (bazirano па broj u 
korektno upotreЫjeпih reci medu prvih pedeset reci koje izgovori slusno osteceno dete). 

Primeceпo је da slusпo osteceпe osobe poseduju relativno rigidni stil, siI"Omasan 
vokabular i da koriste mпoge stereotipпe repeticije u svom pisaпom izrazu. То је istakao i 
Myklebust ( 1964 ), koji је primetio da slusпo osteceпa deca proceпtualno vrlo mnogo koriste 
"fraze podupiranja" u odпosu па decu istog uzrasta koja cuju. 

Simmoпs (1962) је takode uvidela tu пet1eksiЬilnost jezika, proпalazeCi шnogo nizi 
nivo govornog uzorka kod slusno ostecene dece nego kod dece koja cuju. 

Tervoort (1967) је svojim istrazivanjima pokazao da se opseg govorпog uzшkc 
povecava sa uzrastom i ukazao na povecanje fleksiЬilnosti jezika. Vrste reci koje su najvist: 
doprinele tom poboljsanju Ьile su iшenice, а glagoli, prilozi i pridevi manje su doprincli 
izgradnji verbalnih mogucпosti slusno ostecene dece. Simmoпa ( 1962) је takode zaklj ucilc 
da su, и njenom istrazivanju, svi slusno osteceni subjekti tezili upotreЫ istih fraza. 

Simmoпs (1962) i Myklebust (1964) pronasli su postojaпje odredeпih razlika koc 
slusпo osteceпe dece i dece koja cuju. Slusno osteceпa deca mnogo vise upotreЫjavajt 
imenice i glagole и odnosu па decu koja cuju, а mапје priloge, prideve, роmоспе glagole. 
vezпike. 

Cooper i Roseпstein (1966) su zakljucili: "Gluva deca pokazuju znake zaost;фшja ш 
testovima. Njihov jezik, u poredenju sa decom koja cuju, se sastoji iz kracih i jedпostavnijiJ· 
recenica, pokazuje razlicitu distriЬuciju delova govora, rigidniji је i mnogo vise stereotipar 
i sadrzi brojne pogreske i odstupaпja od standardnog jezika."2 

Studije slobodne generativne gramatike 

Huпt ( 1965) se bavio i opisivaпjem fепоmепа unutar recenica kao sto su dopunjavanje 
imenovanje i drugo. Smatrao је da је jedan od glavnih procesa konsolidacija gramatickit 
struktura koja se sastoji и povezivanju jednog broja jednostavnih recenica u kompleksш 
recenicu pomocu veznika "i", sto је mnogo vaznije, preko procesa kao sto је dopunjavanjf 
i oЫikovanje odnosnih zavisnih recenica koje povezuju jedпu i1i v,ise jednostavnih recenicc: 
i formiraju kompleksnu recenicu. 

Marshall i Quigley (1970) prikazali su da se javljaju пeki t"enomeni f'rekveпtnij( 
upotrebe odredeпih oЫika, od 10. do 14. godine (geпitivni, licne zamenice), zatim posle 14 
godine (particip prezenta, povezaпi glagoli, pridevske veze), dok se ostali oЫici sporij( 

2 Сооре1· R" Rosenstein Ј., Lunguuge ucquisition of dcaf child1·en, Voltu Review, 68, 1966, st1·. 60. 
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javljaju od 10. do 18. ~odine (parLicip perfekta, i~finitiv) i nei~ve~~o javlja.!u (p~ш?Ci1i 
glagoli). Taylor ( 1969) Је ргvа unela neku vrstu anal1ze, novu za р1sаш izraz slusno ostecene 
decc, transt"orшacionu, generativnu analizu. 

Russell, Quigley i Power ( 1976) l"<tzdvajaju komponente graшatike Ш1 cetiгi tipa: 
pп1vila struktura t'гaza, leksika, шort"oloska pravila i transt'oпnacioпa pravila. 

Taylor ( 1969) је pronasla cetiri glavne omisije и pisanom izrazu gluve i nagluve dece: 
pt"ecllozi, ohjekti, glagoli (narocito poшocni) i cvrstine veza izmedu reci. UoCila је da је 
jedno od prvi/1 rravi)a koja pгillVi.lte slusno ostecena deca da se predikal U t"ecenici ШОlЋ 
sastojati шl gl:.igola. Omisije sc sшanjuju od 10. do 14. godiпe i povecavaju od 14. do 16. 

godine. 1 (1969) . vl d . •v 1 d . dl . v d"l' Q . 1 . Тау or Је pronas а а se шчv1sе с о aJu рге oz1, sto su potvг i i шg еу 1 
drugi ( 1976) koji su pronasli dodavanje i drugih vrsta reci, naroCito kod starije dece. 

Priшetila је da slusno ostecena deca pokusavaju da koriste neki neoЬicni izbor Ieci 
koje је neшoguce klasЊkovati. 

Postoje samo dve kategorije koje su jasne sto se tice gresaka, а to su kombinacije 
CVIStih veza Ieci i imenice cijaje upotreba Ьila пeadekvatna u odnosu na ocekivano. Najteze 
је pri upotreЬi oЫika glagola, jednine-mnozine. 

OpredeljujuCi se za ovaj rad, zeleli smo da saznaшo koliko su razvijeпe sposobnosti 
ucenika ostecenog sluha i kakav је njihov pisani jezicki izraz. 

PREDMET ISTRAZIV ANJA 

Predшet sprovedenog istrazivanja Ьiо је da se ispita рrоЫеш usvajanja 1·elativпog 
aktivnog recnika kod ucenika ostecenog sluha шladeg osnovnoskolskog uzrasta. Ispitivanje 
је izvrseno u Skoli za decu ostecena sluha-nagluve "Stet'an Decanski" и Beogradu i 
Osnovnoj skoli za dccu ostecenog sluha i govora "Radivoj Popovic" u Zешшш, kao i u 
Osnovnoj skoli "Branko Radicevic" u Beogradu koju pohadaju deca koja cuju. 

Od ucenika sc trazilo da napisu pisani sastav па teшu "Prolece". Istrazivanje јс 
obul1vatilo 40 uceпika 11 i ш razreda (20 dece osteccnog sluha i 20 ucenika koji cuju). 
Ucenici su odabrani prema slucajnoш izboru - ро deset iz svakog razreda. 

Za vreme obrade podataka poscbna раzпја posvecena је fondu upotreЫjenih reci, 
upotreЬi razlicitih vrsta reci u relativnom aktivnoш recniku kao i prosecno upotreЬljenoш 
tacnoш broju reci u napisanoj jezickoj produkciji. 

Istrazivanjc је obavljeno и aprilu i maju 1998. godine. Deca ostecenog sluha 11 lЋZГClia 
u svoш izrazavanju upotreЬila su, u proseku, 21,5 rcci pri pisanju slobodnog sastava, dok 
su ucenici 111 Iazreda upotrehili u proscku 19,8 reci. Nasuprot njiшa ucenici koji cujLI 11 
razreda upotreblli su u proseku 74,4 reci, а ucenici 1П razreda 104,9 гссi. 

u zavisnosti od vrsta reci ucenici osteceнog sluha 11 razreda upotrehili su: 

iшcnice - u pшseku 10,4 ро uceniku 
zamenicc - u proseku 0,1 ро uceniku 
glagoli - u proseku 8,9 ро uceniku 
pridevi - и proseku 0,7 ро uceniku 
brojevi - u proseku о ро uceniku 
predlozi - и proseku О, 7 ро uceniku 
prilozi - u proseku О, 1 ро uccniku 
veznici - u proseku 0,5 ро uceniku 
l\Zvici - U pшsekll 0 ро uceniku 
гессе - u proseku О, 1 ро ucenikв 

(48,88%), 
(0,47%), 
(41,83%), 
(3,29%), 
(0%) 
(3,29%), 
(0,47%), 
(2,35%), 
(0%), 
(0,47%). 
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Ucenici ostecenog sluha Ш razreda upotrebili su sledece vrste reci: 

imenice - и proseku 6, 7 ро uceniku 
zamenice - и proseku О, 1 ро uceniku 
glagoli - и proseku 911 ро uceniku 
pridevi - и proseku 2,7 ро uceniku 
brojevi - и proseku о ро uceniku 
predlozi - и proseku 0,3 ро uceniku 
prilozi - u proseku 0,7 ро uceniku 
veznici - и proseku 0,2 ро uceniku 
uzvici - u proseku о ро uceniku 
recce - и proseku о ро uceniku 

(34,17%), 
(0,51 %), 
(46,41 %), 
(13,77%), 
(0%), 
(1,53%), 
(3,57%), 
(1,02%); 
(0%), 
(0%). 

Ucenici redovne skole П razreda u svom leksikonu upotreЬili su: 

imenice - и proseku 23,8 ро uceniku 
zamenice - u proseku 5 ,2 ро uceniku 
glagoli - и proseku 17 ,7 ро uceniku 
pridevi - и proseku 9' 1 ро uceniku 
brojevi - и proseku о. ро uceniku 
predlozi - и proseku 4,9 ро uceniku 
prilozi - и proseku 3,9 ро uceniku 
veznici - и proseku 7 ,2 ро uceniku 
uzvici - и proseku о ро uceniku 
recce - и proseku 1,8 ро uceniku 

(33,60%), 
(7,28%), 
(24,78%), 
(12,74%), 
(0%), 
(6,86%), 
(5,46%), 
(10,08%), 
(0%), 
(2,52%). 

CujuCi ucenici П1 razreda osnovne skole и svom pisanom izrazavanju upotreЬili su: 

imenice - и proseku 32,7 ро uceniku 
zamenice - и proseku 6,3 ро uceniku 
glagoli - и proseku 24,9 ро uceniku 
pridevi - и proseku 10,3 ро uceniku 
brojevi - и proseku 0,5 ро uceniku 
predlozi - и proseku 9,4 ро uceniku 
prilozi - и proseku 5 ,5 ро uceniku 
veznici - u proseku 9 ,6 ро uceniku 
uzvici - u proseku о ро uceniku 
recce - и proseku 4,9 ро uceniku 

(32,70%), 
(6,30%), 
(24,90%), 
(10,30%), 
(0,50%), 
(9,40%), 
(5,50%), 
(9,60%), 
(0%), 
(4,90%). 

Pri analizi upotrehljcnЉ reci LI okviru svakc od vrstn rcci UOCCll јс i:t.UZCllIO 111ali Ј1юј 
razlicito upotreЫjenil1 reci. Ucc11ic.:i o~te~e1юg slul1a 11 r::izreda od ukupпo upoLrcbljcпc 7Ј 
imenice napisali su sшnn l 81·azliCitih (suш.;c, (lrvo, dcca, cvecc, lasta, trava, klt1pc, ljuJj:.iskt:, 
drvece, prolece, list, lcptir, njivLl, шctlvctl, vrcшe, gnczdo, ljudi, kluck<tlice), шЈ Х9 

upotreЫjenih glagola 12 је razlicitih (popravljaju, okopavaju, oru, sija, letj, igraju, doslo, 
ozelenelo, peru, kosi, procvetalo, је), od 7 upotreЫjenЉ prideva 4 su razlicita (lepo, suncana, 
topla, zelena). 

Takode su upotreЫjena samo dva razlicita predloga - и, sa; zamenica - se(be), veznik 
- i, prilog sada, recca - se i nijedan broj. 
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Ocenici ostecenog sluha П1 razreda takoc1e su u svoш pisaпom jezickoш iz1-azL1 
tipotreblli шан 11roj lЋZlicitih гесi. Od 67 ukupпo upotгehljenih iшenica sшno је 12 razliCitЉ 
(prolccc. Lrava, ljuЬicicц, lala, kukшek, sunce, rode, dгvece, vreтe, laste, ptica, шеdа), od 
91 upotreЫjenil1 glagola 9 је razlicitil1 (cveta, dosle, sija, ozeleпela, olistala, iша, igгaju, 
procvetalo, је), od 27 upotreЫjenЉ pridcva 5 је razlicitih (zeleno, Јеро, toplo, suncano, 
оЫасnо), upotreЬljcna su 2 razlicita predloga (u,iz), jedna zamenica (se(bc)), jedan veznik 
(i), jedan prilog (sada); brojevi, uzvici i recce nisu upotreЫjeni. 

Nasuprot deci ostecenog sluha p1·i analizi пi.zlicitih upotгeЫjcnih reci u okviгu 
pojediпih vrsta reCi и okviru pojedinih vrsta rcci u radoviшa cujuce dece uocava se bogatstvo 
vokabulara. 

Ocenici П razreda redovne skole od 238 napisanih iтenica upotreblli su 87 razlicitih 
(priтer prvih deset-prolece, drvece, cvece, sunce, ljudi, haljine, livade, zivotinje, priroda, 
ptice), od 177 upotreЫjenih glagola 64 је bllo razlicitih ( obuklo, skinulo, vratile, stiglo, 
izaslo, poklonilo, pozdravljaju, probudile, dosle, је i sl. ), od 91 upotI"eЬljenih prideva 39 је 
Ьilo razlicitih (zelen, najlepse, raznobojna, bela, Lopliji, sareni, prolecni, lep, suпcan, zuti), 
od 52 oЫika zameпica 15 је Ьilo razliCitih oЫika pojedinih imeпickЉ i pridevskЉ zamenica 
15 је bilo razlicitih oЫika pojedinih imenickih i pridevskЉ zamenica (опе, тепе, nas, sebe, 
svi, тој, nas, пата, svoj, slicno), od 72 upotreЫjeпih veznika 7 је Ьilo razliblih (i, а, ра, 
jer, kao, kako, da), od 49 upotreЫjenih pгedloga 8 је bllo razlicitih (u, iz, za, do, na, od, sa, 
k), od 39 upotreЫjenih priloga 17 је Ьilo razlicitih - za vreme, mesto, nacin, kolicinu, uzгok 
(veselo, jako, lagano, zato, svuda, mnogo, i sl.), od 18 upotreЫjenih recci 3 su Ьile razliCite 
(se, zaista, takode). Ucenici nisu upotreЬili brojeve i uzvike. 

Cujuci ucenici П1 razrcda od 327 upotreЫjenih imenica upoLreЬili su 121 гazlicitЉ 
(па primer: prolece, cvece, priroda, deca, parkovi, leptiri, sunce, trava, igra, livade), od 249 
upoLreЫjenih glagola 113 је Ьilo razliCitih (igгaju, procvetalo, letele, raduju, pocelo, zuhoгe, 
mirise, cvetaju, је, Ьiti, hoce), od 103 upotreЫjenih prideva 42 је Ьilo razlicitih (zelena, 
najlepse, sareni, prolecпi, topliji, mali, plavicasti, pticji, svetloplavi, lep ), od 63 
upotгeЬljenih oЫika zaшenica 12 је Ьilo razlicitЉ oЫika imenickih i pridevskЉ zашепiса 
(опа, шај, svoj, svoja, svakome, sav, koji, taj, svoш), od 94 upotгeЫjenih predloga 6 је hilo 
razliCiLih (iznad, па, u, sa, od, do), od 55 upotreЫje11ih predloga 21 је Ьilo razliCitih - za 
vreme, mesto, nacin, kolicinu, uzrok (tada, jako, puno, veselo, zato, tu, gde, sada, lepo, tiho, 
toplo, kad), od 96 upotreЫjenih veznika 8 је Ьilo razlicitih (i, а, jer, kada, da, ра, dok, kao), 
upotreЫjena su ukupno 5 oЫika hrojeva (pгvi, prva, jedna i sl.), od 49 upotreЫjenih reci 3 
su Ьile razlicite (se, zaista, ne). Nije upotreЫjen nijedan uzvik. 

Medu najcesce upotreЫjenim 1·есiша koje su se nasle u pisanom jezickom izrazu 
cujucih ucenika i ucenika ostecenog sluha Il i П1 razгeda sledece Stl zajednicke: imenice -
drvece, prolece, sunce; glagoli - dosle; pridevi - lep, suncana, zelena; zamenice - se(be); 
veznik - i; prilog - sada; recca - se. 

Vrste reci Deca ostecenog sluha Deca koia cuiu 
Imenice 41.53% 33.15% 
Zamenice 0.4% 6.79% 
Glagoli 44.12% 24.84% 
Pridevi 8.53% 11.52% 
Brojevi о 0.25% 
Predlozi 2.41% 8.13% 
Prilozi 2.02% 5.48% 
Veznici 1.69% 9.84% 
Uzivici о о 
Recce 0.24% 3.71% 
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ZAKI.JUCCI 

Na osпovu izlozenih rezultata, kao i пekih raпijih istrazivaпja о proЫemu aktivпog 
leksikoпa dece ostecenog sluha koji su ukazivali па пеоЬiспu proporciju и koriscenju 
razlicitih vrsta reCi (Savic, 1986, Dimic 1996) mozemo zakljuciti sledece о njihovom 
pisaпom jezickom izrazu: 

- prisutno је izuzetno siromastvo и vokabularu и odnosu па cujuce vrsпjake; 
- stereotipija se javlja pri upotreЬi reci и pisanoj jezickoj produkciji; 
- leksicki deficit је ocigledan, posebno pri upotreЬi reci zatvoreпe klase reci (zarneпice, 

predlozi, veznici, recce i uzvici); 
- uocljiva је nesrazmera и upotreЬi iшenica i glagola и odnosu na ostale vrste reci (u 

pisaпorn jezickorn izrazu ucenika П razreda 90,71 % upotreЫjenih reCi su irneпice i 
glagoli; и pisanom jezickom izrazu ucenika 1П razreda 80,58% upotreЫjenih reci su 
irneпice i glagoli), sto ne odgovara rcalnoj frekvenciji upotrebe ovih reci u nasem 
jeziku i sto se razlikuje u odnosu па vrste reci koje su upotrebila deca koja cuju (kod 
cujuce dece П razreda и pisanom izrazu upotreЫjeno је 58,38% imenica i glagola, а 
u Ш razredu upotreЫjeno је priЫizno isto imeпica i glagola - 57 ,60% ); 

- izrazita upotreba irnenica i glagola ukazuje na znacaj vizuelпe inforrnacije kao 
glavnog izvora и formiranju vokabulara gluve i nagluve dece. 
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А RELAT/VEACTIVE LEX/CON ANALYS/S OF HEARING IMPAIRED CНILDREN 
AND HEARING CНILDREN 

Summary 

The linguistic the01·ies of the past 30 year (traditional grammar, structuralist 
grammar, transformational generative grammar, generative semantics, case theory, 
discourse theory) have led to applications in the development of language with hearing 
impaired children. This paper presents examination wich was done in second and third 
grade in 40 elementary school children (20 hearing impaired children and 20 hearing 
children) who had to ~vrite free samples under the title "Spring". There were significant 
diff erencies in language production between hearing impaired children and hearing 
children, especially in their lexicon. 
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Марианна Киршова, Москва -Никшич 

НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В СОСТАВЕ СРАВНЕНИЙ 

- на материале русского и сербского языков -

Известно, что использование слов названий животних для 
характеристики человека широко распространено в большинстве языков; тем 
не менее, каждый язык отличается от любого другога и саставом лексем, 
регулярно используемых в этой функции, и теми смыслами, которые 
выражаются словами, совпадающими в номинативных значениях, напр.: бык

бик. И в русском языке, и в сербском это наименование одного и того же 
животнога - в прямом смысле. Однако в переносном значении, в результате 
метафоричес-кого переноса названия с животнога на человека с целью дать 
последнему эмоционально-оценочную характеристику, эти лексемы в русском 

и сербском языках совпадают лишь частично (хотя, как известно, русский и 
сербский язык являются языками близко родственными). В обоих языках 
устойчивой характеристикой человека, выраженной словом бык/бик, является 
признак здоровья, что выражается в аналогичных сравнительных оборотах: 
Здоров как бык - Здрав је као бик. В то же время в русском языке с названием 
данного животнога связаны такие качества, как упрямство (упрям, как бык) и 

угрюм-ость (смотреть быком), а в сербском - сила и похотливость. Или, 
например, в русском вороной называют нерасторопного, неловкого человека, 
ротозея, простофилю, а в сербском - врана ассоциируется с глупым или 
неприятным человеком. 

Чаще всего названия животных по отношению к человеку используются 

в саставе сравнительных оборотов, которые обычно эмоционально окрашены, 

экспрессивны: труслив как заяц -плашљив као зец; хитрый как лиса -препреден 
као лисица. Такога рода обороты возникают на основе свойственного всем 

народам приписывания животным (и даже неодушевленным предметам) 

человеческих черт и качеств, которые затем как бы "обратно" перенослятся 

на человека 1• 

1 См.: Л.С.Бархударов, Язык и перевод, стр. 121 NQ 123. 
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Употребление названий животных в саставе сравнительного оборота 

существенно отличается от употреблсния в других позициях (например, в по

зициях предиката, приложения, обращения), поскольку сравнение (в его раз

вернутой форме) предполагает явное указание на признак, который 
обьединяет прообраз и образ. Так, если о человеке говорят: "Он лиса", по
дразумевается, что лиса означает хиШрец, в то время как в сравнительном 

обороте название животнога выступает в своем прямом, а не метафорическом, 

переносном значении: Он хитер, как (хитра) лиса. 
В приведенных выше сравнениях и в русском языке, и в сербском одним 

животным приписываются одинаковые качества, как ив следующих примерах: 

голодный как волк - гладан као курјак (вук); она живуча, как кошка - жилава 
је као мачка; красный как рак - црвен као рак; нем как рыба - нем као риба; 
повторять, как попугай - понављати као папагај; глуп как сивый мерин - глуп 
као сивоња (мазга); я устал, как собака -уморан сам као пас; трещит как сорока 
_ гаче као сврака; работать как вол - запињати као сивоња (теглити као ма
гарац); упрямый как осел - тврдоглав као магарац. Однако русское выражение 
уйрям как осел нередко переводится по-другому: тврдоглав као мазга (упрям 

как мул), поскольку для носителей сербского языка "символом" упрямства 

чаще всего бывает не осел, а мул (малоизвестное в России животное ). 
В русских сравнительных оборотах, представляющих собой часть пред

ложения, вводимую сравнительными союзами как, как и, словно, точно, будто 

и др., употребляется более широкий круг зооморфизмов, чем, например, в 

функции характеристики человека. Слова мышь, птица, лунь, рак, крыса, 

белка, сыч, вобла, волк, тигр, черепаха, ястреб, коршун, муравей, заяц и др. 

обычно не употребляются в русском языке как устойчивые характеристики 

человека по какому-то признаку2 (ср. сербские слова рак, пуж, сврака, вук, 
кртица, зец и др.). Однако почти все эти слова в то же время входят в ус

тойчивые сравнения по различным признакам, т.е. выступают компара

тивными эталонами различных качеств. И в русском, и в сербском языке 

некоторые названия животных являются узуальными, общепринятыми эта

лонами какога-либо одного признака. В некоторых случаях такой признак 

относительно прост и адекватно описывается всего одним словом - обычно 
прилагательным. Такие сравнительные обороты являются устойчивыми 

фразеологизмами: мокрый как мышь, седой как лунь, тощий как вобла; мар

љив као кртица, мршав као сарага. 

Некоторые названия животных, обычно самых близких к человеку, ис

пользуется в саставе сравнений в сочетаний с разными качествами и 

признаками. Наиболее расчлененными в этом отношении являются образы 

таких домашних животных, как собаки и кошки. Приведем несколько 

примеров. 

2 См.: Е.А.Гутман, М.И.Перемисина, Названия животных в саставе сравнений (на материале 
русскоrо и французскоrо языков), в кн.: Воnросы я:љ1ка и литературы, вып. 1 V, ч. 1. Но1юсибирск, 
1970, стр. 256-257. 
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Соба ка и в русском, и в сербском языке выступает в образных сравнениях 

как олицетворение по крайней мере двух основных качеств: злости (злой как 

собака - љут као пас) и верности, преданности (У нее есть Марья Капитоновна, 
преданная детям, как пес. -А. Толстой, Повести и рассказы, т.Ш, М., 1958 (веран 
као пас). Кроме того, собака фигурирует в образных сравнениях с глагольным 

компонентом: устать (проголодаться и т.д.) как собака - уморити се (огладнети 
итд.) као пас; наряду с прилагательным: голодный как собака (волк) - гладан 
као пас. 

В саставе образных сравнений и различных фразеологических оборотов 

лексема кошка в русском языке употребляется очень широко, выражая 

различные признаки человека. Наблюдая за этим домашним животным, 

носители русского языка заметили и отразили в традиции словоупотребления 

различные признаки и свойства, отличающие ко шку, и сделали этот образ 

эталоном различных признаков человека и его поведения. Так, кошка 

регулярно служит в речи эталоном оценки различных движений человека: 

красться, как кошка (т.е. неслышно, осторожно приближаться); в других 

примерах кошка символизирует ловкость движений (лазить, как кошка) или 

быстроту (бегать, метаться, носиться, как угорелая кошка). Специфика этого 

образа рельефно обнаруживается в противопоставлении другим образам 

животных: карабкаться, как обезьяна; налететь, как коршун (ястреб); 

броситься, как лев (тигр). Образ кошки в сравнениях предполагает такж:е 

изящество, мягкость движений, грациозность. Все эти сравнения связаны с 

представлением о кошке как о грациозном, ловком животном. В других 

сравнениях прослеживаются такие качества кошки, как живучесть (живуч, как 

кошка - жилав као мачка) и влюбчивости (даже блудливости): влюблен, как 
кошка. В сербском языке кошка в сравнительных оборотах выступает как 

воплощение ловкости, хитрости, а также ласковости, граничащей, однако, с 

льстивостью (Мачка је оличење хитрине, лукавости и умиљатости. - речник 
Матице српске). Качество "влюбчивости", перенесенное с кошки на человека 

путем образного сравнения в русском языке, в сербских устойчивых 

сравнениях отсутствует (ср. также бытующее в русском языке обра зн ое 

сравнение: ленив как кот. Если мужчину сравнивают с марШовским коzТi.ом, это 

означает, что речь идет о гуляке, который легко пускается в разные любовные 

авантюры). Ив русском, ив сербском популярно устойчивое сравнение: (жить) 

как кошка с собакой - (слагати се) као пас и мачка. Это взаимные переводные 
эквиваленты. В случае же перевода на сербский сравнения: метаться (носиться) 

как угорелая кошка - следует использовать переводной эквивалент, где 

фигурирует наименование другого живаго существа: трчати (јурити) као мува 
без главе. С другой стороны, вялого в движениях человека в сербском можно 
сравнить с дохлой кошкой (као крепана мачка), хотя существует и устойчивое 

сравнение с дохлой мухой (као крепана мува), эквивалентное русскому 

сравнительному обороту как сонная муха (Что ты ползаешь, как сонная муха?). 

Ср. окказиональное образное сравнение (по признаку вялости) с червяком: 

Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь (А. Толстой, 
Повести и рассказы, т.Ш, Москва, 1958, стр. 419). -Я самое несчастное, что есть 
на земле. И я все еще лезу из-под этой кучи мусора, как дождевой червяк )А. 

Толстой, там же, стр. 53). 
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Таким образом, образное использоnание русского слова ктика (а иногда 

и его мужской паралелели кот - ср. фразеологизмы: покупать кота n мешке -
куповати мачка у врећи) обнаруживает большое сходство с употребленисм 

сербского слова мачка. В саставе сравнений эти лексемы n обоих языюtх 
употребляются очень широко, выгражая различные признаки, черты харак

тера, привычки и склонности человека. 

Небсзынтересно проследить и сравнить употребление названий неко

торых других животных в компаративных конструкциях в русском и сербском 

языках. Так, выделяется группа названий животных, которые используются n 
обоих языках для сравнения по одн.ому признаку. В ряде случаев ив русском, и 
в сербском языке в сравнительном обороте совпадают и название жиnотного, 

и название признака: красный как рак - црвен као рак, нем как рыба - нем юю 
риба. Таких случаев сравнительно немного, т.к. такое совпадение предполагает 

однозначность компаратива, а сравнительный оборот близак фразеологизму. 

Интересны сравнсния, где в обоих сопоставляемыках используется назш:1.ние 

одного и того же жшютного, однако признаки, выдсляемые в каждом языке, 

различны: слепой как кроlТt - марљив, вредан као кpzuiщa (неуморан у раду). В 
сравнительных конструкциях n русском языкс змея обычно выступаст как 
эталон мудрости (мудрый как змея); В сербском отмечается, как главный, 

другой признак: змија (фиг.) зла, опака, подмукла, лукава особа )такое значение 

отмсчается и n русском языке, в основном, лишь в функции метафорической 
характеристики: Ах ты, змея йодколодная !). 

С коровой носители русского языка обычно сравнивают толстую, непu

воротливую особу женскога пола (внешний признак), в то время как для 

носителей сербского языка корова -это глупая особа женскога пола. В русских 

сравнительных оборотах признак "глупость" тоже отмечастся, но как nто
ричный: корова (перен., прост., в сравн.): о нерасторопной, неповоротливой или 

неумной женщинс. О человеке, обладающем зорким, всевидящим глазом, 

носители русского языка говорят, что у него очи сокола, а носители сербского 

языка такого человека сравнивают с выдрой (Он је видра). 
Очень часто сравнительные обороты, соответствующие n двух языках по 

смыслу, основаны на разных образах. Так, признак "медленное движение" 

связан n русском языке с образом черейахи: поезд тащится (идст, ползет) каr< 
черепаха, а в сербском - с образом улшТtки: воз се вуче као пуж. Вот ~ще 

несколько примероn сраnнений, имеющих одинакоnое значение, но 

содсржuщих названия разных животных: разбираться как свинья в апельсинах 

- разумети се као мп2аре у кантар; уставиться (смотреть) как баран на новые 
ворота - гледати као iiieлe у шарена врата; уперся как баран - запео се као 

маiаре; nыдрать как сидорову козу - истући юю вола у купусу; он беден, как 
церковная крыса - сиромашан је као црквени мLuu и др. 

Таким образом, свеобразие разных языков, даже близкородственных, 

прояnляется и n том, какие же низвания животных приобретают n них функцию 
образной характеристики челоnека. Примеры, приnодимыс в данной ра6оте, 

показьшают, что целый ряд слов названий животных, одинаково хорошо зна

комых носителям обоих языков, почему-то n одном языке разnивает ус

тойчиnое образное значснис, а в другом - нет. Этот вопрос требуt.:т сооего 
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дальнейшего изучения. Ведь образные характеристики принадлежат ос

новному словарному фонду языка, и овладение ими - одна из важных задач в 
обучении иностранному языку и овладении им. 
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НАЗИВИ ЖИВОТИЊА У ПОРЕЂЕЊИМА 

- на маШеријалу рускоz и срйскоi језика -
Резиме 

Рад је йосвећен комйараШивном йроучавању йоређења са везником как 

(юШ) који садрЈ1~е 11аз1ше живт7!ты1. у рус1т~и и.срПско.лt језш~. А11ал11.эирај!._ се 
фразеолотк~ иоређе:!>а у 1ш1им~1 се у оtю 1сз.шш 1<0.!!ш:11~е 1-щашш ..!_lс11шх 
ж11втuuња (20лодныи ка1< волк - zладан 1сао кур]Ш<), ати11м иоре/јења шако/је 
исте се.мшиuике zде се. међуtТt11м, уГшmребљапп/v 1шзит1 1юз1шх живт"П11ња 
(аыдршТiь 1сак cuiJopvвy к.озу - истући 1шо вола у купусу) 11 йоре/јења 2"йt' се 
кopuc1ue паащш uciПttx жшюiТiuња, али се исiП11 11у њихове ра:м11чтТiе особине 

(слейой 1ш1' крот - м.арљ1.ш юш 1\piliuцa). 
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Љиљан а Пе Ш ров ач ки, Филозофски факултет, Нови Сад 

КОМУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ 

ЈЕЗИКА 

Реченичне конструкције са копулативним предикатом 

Учење језика у нашим школама (и матерњег, и страних језика, као и језика 

друштвене средине) још увек је више формалистичко него функционално, активно 

и подстицајно. Зато настави језика у нашем школском систему треба посветити 

више пажње на свим нивоима образовања, а на наставничким факултетима који 

припремају професионални кадар, потребно је дати већи значај методици наставе 

језика. 

Граматика страног језика треба да се ослања на граматику матерњег, а наши 

ученици немају уопштена основна знања о структури свог језика. Граматичка грађа 

се тешко савладава, ако је у питању основна школа, док се у средњим школама она 

потпуно запоставља. Проблеми у организацији и начину учења језика и граматике 

у нашим школама присутни су већ деценијама. Овом приликом нећемо се освртати 

на оне материјалне природе, или на опште организационе слабости, већ само на 

недостатке који проистичу из начина учења због недовољне активности ученика у 

колективним облицима наставног рада. Зато се у реферату залажемо за активну 

школу језика која ће омогућити активност и аутономност ученика у процесу учења, 

али и за наставнике који ће са ученицима успоставити хуманију комуникацију, 

заправо за комуникативно-функционални модел наставе језика који методике већ 

дуго препоручују, али који још није довољно прихваћен у нашем школском 

систему. Сматрамо да је важно обучити студенте језика за овакав вид наставе и 

детаљно им приказати специјалну организацију наставног процеса у коме се 

истовремено усвајају лингвистичка знања и стиLЈу методичка умења. Неопходно је 

урадити што више заједничких презентација лингвистичког материјала који служи 

као основа за методичка изучавања и организовати расправе у вези са могућим 

методичким приступима. Драгоцене би биле размене искустава наставника 

методике појединих језика на истом факултету. Таква контрастивна методичка 

испитивања омогућила би боље овладавање методологијом и новим и успешнијим 

техникама рада. 
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Као пример методичког модела активног учења језика приказана је обрада 

програмске наставне грађе из српског језика о реченичним конструкцијама са 

копулативним предикатом уз апликацију низа функционалних поступака који 

омогућавају индивидуализацију наставе. 
У шн"'Тави српског језика, према важећим наставним плановима и програмима који 

су у примени у Републици Србији од 1990/91. школске године за основну и средње 
школе, синтакси се приступа на нов интегралан начин. Нови приступ синтакси 

наставници школовани у духу традиционалне граматике још увек тешко прихватају, 

иако је прошло доста времена од увођења нових програмских садржаја. Тешкоће им 

представља.iу нова методологија, тумачења и терминологија. Да би успешно изводили 

наставу језика, од њих се захтева додатно и систематско стручно усавршавање, 

изучавање савремене лингвистичке и методичке литературе. Нажалост, пи у методици 

српског језика нема обухватнијих радова који се баве методичком обрадом синтаксичке 

програмске грађе. 

На,iвише новина у настави синтаксе има на плану реченице. Примећује ес да је 

настаrшицима недовољно јасна, па стога и неприхваћена типологија реченица, юю и 

поједини реченични модели. Међу реченичним конструкцијама које се у настnви 

обрађују, а које нису довољно методички објашњене су реченице са копулатиrшим 

предикатом. Ове реченице су у програму и у основној и у средњим школама. Зато ћемо у 

свом раду најпре приказати континуитет у изучавању копулативпих реченица у 

основној и у средњој школи, а затим hемо показати неке функционалне поступке зс~ 

тумачење именских и прилошких копулатиш-шх конструкција у сред1-ьој школи. 

Са појмом именског предиката ученици се први пут у настави српског језика као 

матерњег cycpehy у петом разреду основне школе. Једноставније реченичне 

конструкције овог типа су честе у дечијем говору за исказивање особина предмета и 

бића, или за њихову идентификацију (нпр. Јабука је црвена. Јабука је ут(усно воhе. То је 

моја учшЋељица. Она је лейа. Петар је мој добар друг. и сл.). Ученици су их свакако 

наводили у својим задацима у нижим разредима основне школе, па и уочавали у њима 

предикате, али без означавања њихових типова. 

У петом разреду у Наставном програму у садржају за подручје Јез1tт( један од 

оперативних задатака је овладавање простом реченицом и њеним деловима. Из 

Програма цитирамо захтеве: 

Обнављање главних реченичних чланова (кoнciii.uiii.yeнai""iia): йредшшта као 

ценiuралног члана речеюще, 1t субјекmа као независног 'tлана, који се слажу у роду и 

броју. Именски йредикаШ. 1 

У реализацији програмског садржаја о предикату уводе се појмови: глаголски и 

именски предикат. Ученици се упознају са именским предикатом на следеlшм моделима: 

Мара је вредна. Мара је ученица. Мара је моја сесйlра. У уџбенику за српски језик за пети 
разред основне школе2 , да би се поштовао наставни програм, уведена је уџбеничкн 
јединица Гла'iолскll и и.менскll йредиктТt, али само у виду uежбања. (У ранијим 

1 
Служriсни rл<1сник Ощиј<tЛИС'l'И'IКL: Рс11уtiликс Crfiиjc, Пrюс11L:·1·1ш rлuс11ик, firoj 4. Бcorr<tн. 15. а11rуст 

19У!Ј, В ra:.Jrcд 
2 
Милиј<1 Николиh. МИ[1јан<t Николиh: Срйск11 језик 11 кyлiliypa 11зражааања за V разред осноане школе, 

За11щ1 :щ уџ!iс1~икс и Н<IС'!'<ШНН crL:l\C'l'IJ<t, Бсоrrан, 1997, C'l'r.16-17 
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издањима ова јединица није била заступљена.) У њој су за анализу узете реченице из 

приче ДесеШица Ивана Цанкара и ученицима се налаже да у њима одреде предикате 

(глаголске и именске). При описивању именских предиката од ученика се захтева да 

уоче њихов глаголски и именски део. 

Погледајмо примере реченица са именским предикатом у уџбенику: 

Соба је велика. 

Улице су биле суморне и сиве. 

Моји друiови су били ceљaLtJCu синовu. 

Газдарица је била велика и дебела, йодбула лица." А Шоiа јуШра била ми је још 

сiйрашнија, оiромна као йланина, мрачна и Шуђа. 

ДесеШица је Шанка, излизана, сребрна. 

Последње реченице су прилично разуђене напоредним конструкцијама 

(напоредним придевским и именичким синтагмама као предикативима) и свакако су 

доста компликоване за ученике петих разреда. 

Аутор уџбеника именски предикат ученицима објашњава овако: "Именски 

йредикаШ уз свој :Zлаiолски део има још и неку именску реч (йридев, именицу, заметщу 

или број)." Уз објашњење следи илустративни пример који на очигледан начин 

представља овај тип предиката. 

Школска зграда 

ГЛ<IГОЛСКИ }Џ.:О 

11rсникн·1·<1 

именски 11со 

11rсникнта 

У анализи сложенијих примера именског предиката, пошто ученици још немају 

знања о синтагмама и напоредним конструкцијама, од њих не треба захтевати детаљније 

описивање предиката, веh се задовољити само уочавањем именских речи у 

предикатском изразу. 

У Радној свесци 3 заступљене су граматичке вежбе које могу да послуже за 
обнављање и примену знања о предикату. (Пета вежба, Служба речи у реченици, други 

део.) У задацима 3 и 5, коЈи су згодни за увежбавање разлике између глаголског и 
именског предиката, потребно је да се подвуку и одреде предикати. 

3. задатак 
У свиШање, кад се йробудио, она k веh била будна. 

5. задатак 
Кроз враШа је 1шсо сјао зрак йойодневно:Z сунца йраво мајци у очи; биле су 

круйније и бисШрије, сва небесна свеШлосШ сјала је из њих. 

У описивању предиката ових реченица, ученике обавезно упутити да уоче везу са 

субјектом и слагање са њим. На разлици између помоћног глагола и копуле (споне) 

овом приликом не треба инсистирати. 

Ј Всrн дr<1rутиновиli. Мил онан Рю1ајић, Bcr<1 Максимо11иli: Радна свеска за срйскr1 јсз11к, V разред осноанс 
11/КОЛС, За11щра уџ()сникс и HttC'J'aJJlla сrснства. Бсоrrм. \l}~П. C'l'r. 15 
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у петом разреду обрађују се и падежи, па се уз обраду номинатива и његових 

значења и служби у реченици истиче функција номинатива као именског дела 

предиката (нпр. Фрушка zopa је йланина. Тесла је йознайlи научник.) 
Знање о именском предикату се у наредним разредима примењује у анализама 

реченица, а у седмом разреду основне школе, у оквиру програмске грађе о реченичним 

члановима и о образовању реченице оно се обнавља и проширује. Од свих реченичних 

чтнюва предикату, као централном члану, посвећена је највећа пажња, јер је он 

основно обележје реченице. Зато се и инсистира на континуитету у зш:н-ьима а 

предикату, као и на сталним вежбањима, којима се она продубљују (нпр. у осмам 

разреду). 
у уџбенику за седми разред~ истиче се да функцију предиката најчешће врши 

глагол у личном облику (у једном од глаголских времена или начина). Видели смо да 

ученици знају да је такав предикат глаголски и да се њим субјекту приписује нека радња, 

стање или збивање. За разлику од глаголског предиката, именским предикатом ес 

субјекат идентификује (Вера је балерина.) или му се приписује нека особина (Вера је 

леГtа, zрациозна, вишка.). Да би се боље разлучили глаголски и именски предикат, у 

уџбенику су представљена два скупа реченица: 

Скуп А 

Куhне Послове смо йравилно 

йоделили. 

Мајка брине о уређењу сйlана. 

Сви заједно обрађујемо врШ" 

реченице са глаголским 

предикатом 

СкупБ 

Сви смо сложни. 

Глава куhе јен.аш oiuaц. 

У йосл у је бака била йрва. 

реченице са именским 

предикатом 

Ученици већ знају од раније, а сада у анализама сложенијих конструкција са 

именским предикатима уочавају: глаголски део - копулативни глагол јесам/б11т11 у 

личном облику: сам си .ie". б1ш сам". и именски део: нека именска јединица - реч 

(именица, придев, заменица, број или синтагма). Наводе се да уоче да се из именског 

дела сазнаје шта се приписује субјекту (особина, идентитет."). 

У уџбенику за седми разред су предвиђени и задаци за вежбу. У њима се захтева од 

ученика да самостално саставе реченице са глаголским и именским предикатом о својој 

породици. Предвиђени су и задаци за вежбу - реченице у којима ученици треба да уоче 
предикате и објасне све њихове карактеристике (код именског дела предиката треба да 

нагласе да ли је исказан речју, синтагмом или читавом конструкцијом). Уз уџбеник, 

ученици има.ју и Радну свеску5, али у њој нема посебних задатака за увежбавање 
реченичних модела са именским предикатом. 

У средњој школи синтакса се изучава тек у трећем и четnртом разреду, тако да се 

уочава велика пукотина у знању ученика. 

4 Д11(irил<1 Л<;тиli, Милш1 Шили!;: Срйск11је.Ј11к11кулiТtура11зражавања за Vl/ разред осноонс 1щ:олс. За вон 
:.!(! у1,1Сi<;НИIЩ и fl(IC'l'(ll!ll(I С[1Ч\СТIШ Б<;ОГ[1<11\, Зююн 'ј(! и:.~дшщн.с yџfi<;HИIOt Нови Сщ\. llJlJ7, сгr. J.S-17 

' Љ:т111i Д" Шили!; М.: Радна свеска за срПс1;:11 јсшк за Vll разред ос1юrтс 1111шлс, Зшн)н :.ia yџfii.:11иt-:<.:, 
Бcorrщi, 1 IJ<J7. 

217 



У трећем разреду средњих школа, у оквиру синтаксичке теме Основне 

консiТlрукције (и њихови .модели) йредикаГйске реLtенице, ученици на квалитативно 

вишем нивоу сагледавају конструкције реченица са копулативним предикатом. У 

наставном програму ова програмска јединица назначена је на следећи начин: 

Койулаiuивне консiй.рукције са именским и йрилоиtким йредикайlивом. ~ 
Дакле, поред обраде именског копулативног предиката, ученици се упознају и са 

прилошким предикатом. 

На основу овог краћег прегледа видимо да .ie синтаксичка грађа о предикату, али и 
другим реченичним члановима планирана у програмима на више образовних нивоа ( и у 
основној и у средњој школи). По принципу развојне спирале, градиво се увећаш~ и 

усложава у складу са узрастом и могућностима ученика. Сматрамо да је за рационалну и 

ефикасну наставу важно да наставник прати појмовно одређење у програмима (избор 

појмова, потпојмова и информација), као и да усагласи термине за језичке појмове који 

се обрађују. Ако све то има на уму, језичку грађу моћи ће да тумачи јасно, поступно и 

систематично, што је прави пут да се ош1 ученицима приближи. Тако је потребно 

задржати се и на праћењу континуитета у сазнавању појмова о копулативним 

реченичним конструкцијама, као и у опредељењу за одређену методолощју. Приступи 

не треба да се у суштини разликују у основној и средњој школи. Наставник треба да је 

обавештен да се са појмом и терминима прилошки предикат и прилошки предикатив за 

прилошку јединицу у копулативrюм предикату ученици cycpehy први пут управо у 
трећем разреду средње школе. 

Између савремене науке о језику и методичког система наставе језика требн 

успоставити перманентан однос прожимања и то уграђивати у програме, уџбенике, 

приручнике и други дидактички материјал. Наравно, потребно је увек сагледати и 

ранија изучавања датог језичког проблема. 

У традиционалној сербокроатици није уобичајено истицање прилошког 

предиката, као посебног типа копулативног предиката. Овај тип предиката уочава 

Милка Ивић7 , али истиче његову ограничену употребу и сужен инвентар прилога. 
Поред важеhег уџбепика8 налазимо га и у Стевановиhевој Cuнiuaкcu9 

Уз глаголски предикат (који може бити прост и сложен) и именски предикат, као 

трећу врсту Стевановић наводи прилошки предикат и каже: "у њему фуюаџ1ју 

йрш"lисивања особине ономе о чему се у ре•tеници iовори врше Прилози, као у 

йрнмерима: То је добро. "(стр 40.) У својој школској Граматици, која је била деценијама 
уџбеник у средњим школама, Стевановић га не истиче. 

Говорећи о предикату, Лалевић у својој Сzтйlакси 10 каже: 

"".Гла'iол је најГйийu~tНија форма йредикаiй.а. Али и йоред доминанiЫне важности 

zлаzола, у њеzовој йредикаiТlивнос~uи, и йоред значаја и саме споне у йредикаiйС1<0ј 

6 Консултовнни су щюrгшми :ЈН rимнюијс свих смсrо1ш :ЈН 111 rюr-.:н. Служ6сни глнсник Р. Сr()иј-.: -
Пrосщ;'('IЈИ глн.сник, 1.шј 1 t)t)1, C>roj 3, стr<111а 3, 5, 1 юдrу•1јL· k:.~ик, ООЛНС'I' CиHTi:\KCrt. 

1 И11иh, М: О ~11:ким 11rобл1:мим<1 c1·ryк·1·yrc словенске 11roc1·c rс•1снинс. Sla.viu XXXIV/3, Piтilнi, 1965. 
"Стююј•1иh, ж .. Поновиli, Љ.: Гrн~Нt'l'ИКН сrнскоrн јс:ткн (у1,1fiсник Зn 1, 11, 111 и IV ra:.ireн сrенњ1: 111кож;). 

З<11юд :Jn уџбенике и Н<tC'L'HBH<t crc}\C'l'IШ, Беогrпн, ·1 t)tJ2. 
'Стсв<1новиh, М.: Сю1rемсни сr11скохr1штски је:.~ик, књиrн 2. Син·1·акс<1, Ннучнн КЊИГ<I. Беоrrнн. 1 tJ74. 
10Лнлевић. М.: Синт<1кси сr11скохrвитскоr књижевног је:.~икп. Зююд :.1<1 издю1<1њс у1,1Сiсн~1ки Har1111111,; 

Ре11уuликс Crfiиje. Бсоrrп11.11.Ј62. 
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консшрукцији, 1юсилац йредикативности може бити tt друzа реч - именица, 

заменица, Придев, број, йрилоz, каква веза од йредлоzа и зависноz йадежа u слu чно. 
Кад су различне друiе речи са сйонолi у сасйiаву iiредикаiТщ онuа се њиме не казује 

радња неzо особина, својство, околности у којима се налази субјекаiП."" 

Миливоје Миновић у своЈој Синйlакси 11 опредељује се за термин веrлаrолски 
предикат уместо именског предиката, јер истиче да се поред именских речи (именица, 

заменица, придев), као носилаца лексичке предикатске семантике могу наћи и неке 

друге речи, а не само именске и наводи као пример и прилоге: Он је овде. 

У Граматици Павице Мразовић и Зоре Вукадиновић12 уместо термина именски 
предикатив ауторке користе термин предикативне допуне, а у Граматици Јшза1-ш 

Јерковића и Јована Кашића за средњу школу 13 истиче се да се уз копулативне глагол~:, 
као обавезна лексичка допуна могу јавити разне врсте речи, саме или са нском 

одредбом, и да се променљиве речи могу употребити у различитим падежима, са 

предлозима или без њих. Лексичка допуна с прилозима или јединицом са прилошким 

значењем се не издваја посебно, али постоје примери таквих типова предиката: Ја сам 

добро. ОШац је йред йензијом (стр. 5). 
Консултовали смо и актуелни средњошколски уџбеник хрватског језика од Иве 

Прањкоrшћа 14 • Говореhи о именском предикату, Прањковић каже:" У служби нменскоi 
йредикайlа, не долазе само именице, неzо u Придеви (Он је миран.), замеюще (То је 
њеzово.), бројеви (Она је йрва.) и йрило.зи (Још је рано.)." За примере као Он јс у 

Дубровнику, аутор истиче да није именски предикат, већ прилошка ознака з~ место. Он 

објашњава да облици глагола 611iПи служе као спона само онда када изгубе споје 

лексичко значење. Да би то доказао, служи се трансформацијама: Он је у Дубровнш<у. / 
Он борави у Дубровнику. Овако показује ученицима да копула има лексичко значење 

"боравий1u ", па је стога више глаголски предикат, а део у Дубровнику није у саставу 
предиката, него је прилошка одредба за место. 

У свом раду са ученицима, ми смо дужни да поштујемо Наставни програм и 

ослањамо се на средњошколску граматику одобрену од Просветног савета Републике 

Србије 1989. године, у којој је синтаксу обрадио Љубомир Поповиh. У њој је прилошки 
копулативни модел реченица детаљно и јасно разрађен (као и именски), па се у нашем 

наставном изучавању ослањамо на ово тумачење. 

Копулативне конструкције са прилошким и именским предикатима 

Могуhности обраде у трећем разреду средње школе 

У уводном делу часа, ученике треба мотивисати за заједнички рад. Зато he нам 
послужити говорна ситуација уобичајена за почетак часа, када наставник проверава 

присутност ученика. 

"l\l11111m11l1. t\·I.: t'1t11тa;;1.a t:rr11:.,;11xp11aт1.·"111· - хр1~атскосrr1ског кн.ижt:1шог ј\.::mка (:Ја 11и111t; 111к011\.:). 
( '11јt:·1·ло1.-1', ( 'apaji.:110. РЈЮ. 

l:Mp1пo1111h. п .. Вук11н1111111111l1. "Ј.: Гр.~мат111;а Ч111t:l\ОХ(11ШТСКОГ ј\.::.ЈИКН :Ја стrш11џ.:. И:щавн•1ка к11.ижар11и1џ1 
'311pa1111 l "mJa111111иha. Ср1.:щк11 Каrл111щ11. /toi')pa 111.:i.т. l lo11и Сан, 1 lJlJO. 

11.lt:pi-:11111111. Ј., Ka11111t1. Ј.: ('р1ю.:11хрвато:11. хр1111тскосr11ски јt;:.ЈИК, у1,1(~t;11ик :Ја 11 rюrt;J\ срt;н~ы.: 1111.:ол1..:. 
f lt1;;t1ajHllCl\lt J:llHЩ Ја ll:JJЏ11щ11,i.; у1Ј(11:11111о:;1, 11111111 ( "a)l. 1 1 17б. 

1 
ll1м11.;;L11111l1. И.: Cllll'l\11\~'~I хр1щт1:1о;ш·а jlJIJi.a. у1Ј(11.:ник :.ia 111 rюr\.:H ГИ~IНЮИј\.:. Ш;;олс;;а кн.ипt. Знгр~.:Г!, 

)LitJ5, 
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Могуhи дијалог наставника и редара: 

1. Ко је одсутан? 

2. Милош данас није овде. 3. Он је болестан. 4. У болници је. 
5. А јуче је играо кошарку? 6. Видео сам га! 
7. Да. 8. Милош је одличан ученик и успешан спортиста. 

Реченице се записују на графофолију и нумеришу ради боље прегледности. Опс 

треба да послуже да се обнове и разграниче различити: реченични типови: систем 

независних реченица (обавештајне, упитне, узвичне) и специјалне реченице. Исти 

примери биhе полазиште и за издвајање различитих типова предиката. Ученици he 
најпре издвојити реченице са глаголским предикатом (5 и 6), а затим са именским 
предикатом (1, 3, 8). Након тога, добијају задужење да индивидуално, у својим свескама, 
изврше синтаксичку анализу реченица број 2 и број 4. 

2. Милош данас није овде. 
суGјt:кит OJ\[)Cl\fict :ЈИ ll[)СДИКИ'I' 

вrсмс 

4. У болници је. (он, Милош) 
прецикат субјекат неизречен 

Веhина ученика може да одреди предикате у овим реченицама, а кроз развијајуhи 

дијалог треба их навести да сами закључе и какав .ie тип предиката, што није тешко у 
трећем разреду средње школе. У примеру бр. 2, уз копулу је одрична месна 

квалификација, која се приписује суб,јекту. Ученици препознају прилог за место овде. У 

примеру бр. 4, уз копулу је именичка јединица у зависном падежу (предлошко-падежна 
конструкција у локативу) у болници, која неизреченом субјекту (он, Милош) одређује 

место или ситуацију. Ученици знају да је одређивање места .iедно од прилошких 

значења. Наводимо их да истакну и друга прилошка одређења (за време, за начин) и да 

на основу самостално састављених примера закључу.ју. 

Могуhи примери: 

Данас је био контролни задатат<. Сутра he биШи концерШ. 
прилог~а прилог за 

време време 

Вера је добро. 
прилог за 

начин 

По лексичком језгру предиката (прилозима), логично је да се овакав тип 

предиката назива прилошки, јер се суб.iекту приписује неки прилошки садржај. Дакле, 

заједно са ученицима могу се систематизовати знања о предикату и сачинити њихова 

типологија с обзиром на састав лексичког језгра: 
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глаголски предикат (5,6) 
копулативни предикат 

а) именски (1,3,8) 
б) прилошки (2,4) 



Према предикату, на исти начин, можемо и издвојити и типове реченичних 

конструкција. 
Након увођења ученика у проблематику којом ћемо се бавити на часу, што треба 

да побуди њихову радозналост и мотивише их за даљи рад, издвајамо прве две реченице. 

Ј. Ко је одсуГйан? 

2. М илоиt данас 1-шје овде. 

Заједно са ученицима сачинићемо моделе ових реченица. Модели, дијаграми, 

табеле, шеме и разни други начини илустративног представљнља и апликација у настави 

језика су веома пожељни, јер задовољавају захтеве за очигледношћу и омогућавају 

ученицима да схвате апстрактне појмове и односе у граматици. 

Реченице бр.1 и бр.2 постављају се једна поред друге~ што омогућава уочавање 

сличности и разлика у типовима предиката. Ученике треба водити тако да из примера 

сами, сопственом менталном активношћу конструишу појмове и закључке, а не да им их 

наставник преноси и обликује као готовс дефиниције или решења. То, наравно, захтева 

креативност педагога и његово непрестано трагање за новим и успешнијим поступцимR, 

који ће омогућити активно учење. У припремању наставне јединице из граматике важно 

је промишљяње и логично рашчлањивање грађе. Најбоље је на основу детаљне погичне 

анялизе, издвојити основне појмове, које можемо ученицима истаћи у виду проблемских 

питања за самосталrю решавање. Таква питања у нашој програмској јединици могла би 

да буду следећа: 

ШLТtа означава Шермин "име" у именском йредикаiт:iу? 

Шта је заједничко у моделу реченица бр.1 и бр.2? (копула -је/није) 

Шта одражава логичку везу између субјекта и речи која је носилац предикатског 

значења? 

Шта је копула? (спона која повезује субјекат и предикатив) 

Образложи назив "копулативни предикат"! 

Има ли копула лексичко значење? 

Какво значење ипак има? (граматичко) 

Шта копула означава, повезујуhи субјекат и предикатив? 

(потврдност/одричпост: је/није, време и начин) 

Примербр.1 

Ко је одсуйlан? 

Комуникативна функција: питање 

Реченица (упитна) - именски предикат "одсутан" 
fi. 1 

су 11скат копула именски пrсдикатив 

упитна заменица копулативни глагол 

"ко " "јесам" 
3. лице једнине презента 

енклитиt1ки облик 

Ко 

придев 

"одсуtУtан" 
номинатив једнине 

мушки род 

одсутан + ? 
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Примербр.2 

Милош данас није овде. 

Комуникативна функција: обавештење 

Реченица (обавештајна) -прилошки предикат "овде" 

е;: .1 
су\)Јскат 

именица 

"MllЛOlU" 
номинатив једнине 

мушгрод 

Милош 

1 
одредба за 
време 

прил о~. 
"данас 

данас 

1 
копу ла 

копулативни глагол 

"није" 
презент,3.лицеједнине 

одричт облик 

НИЈе 

нриАоmки 
нредиютш 

прилог 

~:[. 
Исте реченице, поред дијаграма, могу се представити и табелама, у којима се 

приказују конституентске јединице, њихов тип, облик и синтаксичка функција. 

конституентска тип јединице и конституентски синтаксичка 

јединица њено лексичко облик функција 

језгро 

Ко упитна заменица номинатив субјекат 

"ко" 
је копулативни глагол 3.л. јед.презента копу ла 

,Јесам" енкл.облик 

одсутан придев "одсуiuан" номинатив јед. именски 

мушки род предикатив 

конституентска тип јединице и конституентски синтаксичка 

јединица њено лексичко облик функција 

језгро 

Милош именица "М илти" НОМИНRТИВ јед. М. субјекат 

род 

данас прилог "данас" прилошка одредба 

за време 

није копулативниглагол 3. л. јед.презент копу ла 

,Јесам" одрични облик 

овде прилог "овде" - прил о шки 

предикат ип 

Да би се оствнрила шщивидуализација у настави, најефикасније је да ученицима 

омогућимо кратко време на часу дя. самостя.лно и незя.висно састављају примере 

ре(1енищt са свя.ком врстом именске и прилошке .iединице у предикату. Примере 
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ученици сачињаш\ју на основу тематске ре(rи пас. Наравно, у изрRди, способнији 

у(~еници ће боље искористити предвиђено наставно време и урадити више реченица и 

покрити више различитих копулативних конструкција, док he ученици са скромнијим 
могућностима радити својим темпом уз повремену помоћ наставника. У комбинацији 

индивидуалног и колективног рада, анализираће се поједини примери и у исто време 

одабрати они који ће илустровати различите моделе копулативних предиката. 

Ево могућих примера: 

Ј. Ду ца је несташан. 

2. Ко је Ду ца? 

З. Дуца је мој мали йас. 

4. Веома је весео, умшътТt 11 Привржен. 

5. Длака му још није Шамна и iлаt:ика, веh је свеt:ила и йайерјаста. 

6. До2одине he биiйи оzро.мни немачки овчар. 
7. Ду ца је љуб имт~ свих укућана и комLшtја. 
8. Били смо са Ду цом у шеШњи. 

9. ЈесШе били у Парку? 

1 О. Нисмо били у йарку. 
11. Ду ца је у дворишШу. 
12. Где је двopuutilie? 
ЈЗ. Дворший1е је [iiaмo. 

Ако ученици умеју самостално да саставвљају примере, онда показују дн су 

разумели и тип реченица и свакако ће успешно одговорити на полупрограмирана 

питања, којима ће се обухватити основни типови и обележја копулативних 

конструкција. Путем питања и ученичких одговора сагледаће се свестраније појс:tм 

копуле (споне) која повезује субјекат и предикатив. Пре израде, са ученицима треба 

истаћи и разлику глагола бити, будем/јесам као споне и юю помоhног глагола. Као 

помоћни глагол служи за грађење сложених глаголских облика. Добро би било 

показати ученицима објашњење лексеме бити, будем/јесам (суплетивни облик) у 

Речнику Матице српске 15 

Полупрограмирана питања предвиђе1-~а за наставне листове 

1. секвенца: Копулативни предиюп/копула 

1. ШШа је заједничко речеНtщама у iope наведеним Примерима? 
(копуш1тивпи предикат) 

2. Како се називају реченице са овm<вuм йредикаШом? 
(копулативне реченице) 

3. ШШа је койула? 
(глаголски део предиката) 

(спона која повезује субјекат и пrсдикат) 

JS Рс•ишк cpiicкoxpвatТicкoz јсзщ;;а, књ11'iа iipвa (А-Е), МаТИl\а сr11ск<1. Ма'l'ИIЏ\ хrт1тски, Нови Сан. Зarrl:u, 
1%7. 
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4. Који iлаzол је койула? 
(бити/будем, јесам v свим облицима) 

5. Има ли койvла лексичко знаttење? 
(не) 

6. Шта даје лексичко значење койулаШивном йредикаmу? 
(именичке и 11rншевске јсштипе (им1:нски 1юсшщ11т1ш) шш при1юшкс јс111ши11с 

(прил. 11rедикнт1ш)) 

7. Какво значење койула има? 
(граматичко значење) 

8. Која zрамаt:uичка значења може да има койула? Покажи на йримерима! 
(потврдност/одричност: Дуца .ie мо.i пас. Дуца није мој пас.) 
(време: Дуца је љубимац свих укућана. Били смо у шетњи.) 

(Догодине ће бити огромни немачки овчар.) 

(начин: Милош би радо био пилот.) 

2. секвенца: Предикатив 

1. Како се називају именичке, йридевске и йрилОLuке јединице у койулаШивном 
йредикаШу? 

(копулативни предикативи) 

2. Шта се означава йредикаiйивима? 
(садржај који се приписује субјекту) 

3. Прецизније одреди шта се казује именским йредикаШивом и йокажи iUo на 
йримерима/ 

(субјекту се приписује нека особина или се идентификује) 

(Милош је висок. Он је коzиаркаш.) 

4. ШШа казује йр~~.лоtики йредикаШив? Покажи на йри.нерима! 
(м~сна, ситvац1ю11а или nрсмснска квалифнкација која се nришн.:ује LJGjct<тy: 

Дворишiuе ;е тамо. Писмени задатак је суГйра.) 

5. Haзнattu мozyhe Шuйове консШиШуенШских јединица у именском йредикаiйиву? 

Класификуј их у Шри Шийа! 

1. Придевске ,јединице 
придеви 

придевске синтагме 

прид. заменице 

редни бројеви 
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2. Именичке јединице 
именице 

именичке синтагме 

именичке заменице 

3. Име11ичке јединице 
у зависном падежу 

обично с предлогом 



6. Који iliийови консiliиШуенШских једшища моiу бuiiitt йрuлошю1 йредикаiПщт? 
Клас11ф11ку; их \'два iliuйa наводеfш Гtри.t1щЈ<~! 

(щшлошке јсдишнџ: (вршюгили 11ршюшка синтагма за мсt'То,начин (стюъе)или 

uрсмс: Kyha јс (врло) далскu.)) 
(именичка јединица у зависном падежу или v прсдлоtШ\О-11СЩсжној ко~1стрvкцији са 

пгилошким значењем (меt'ТU, t:И1'УiЩНја, време): Л.вориurге је иза кvhc.) 

Наставник треба да обрати пажљу на нове појмове за ученике: копулативне 

реченице, копула, копулативни предикативи, именски копулативни предикатив, 

прилошки копулативни предикатив. Пошто ученици већ знају реченичне конструкције 

са именским предикатом, у наставном раду више обратити пажњу прилошким 

копулативним конструкцијама. 

Са ученицима треба сагледати и конгруенцију субјектR са копулом и 

предикативом и то можемо учинити на веh раније истакнутим примерима. Ученици 

треба да уоче у чему се слажу субјекат и копула (лице, број) и субјекат и предикатvш 

(род, број, падеж). 

У завршном делу часа, юю вид утврђивања градива са ученицима се могу сачинити 

формуле именских и прилошких копулативпих модела. 

реченица 

именски 

предикат 

= 

Именски копулативни модел 

субјекат 

именичка 

јединица 

у номинативу 

Милош 

Он 

Ду ца 

Kyha 

копу ла 

копулативни 

глагол 

"јесам/бити" 

у конгруентном 

је 

hебшuи 

је био 

је 

именски предикатно 

1. Конгруентна 
придевска јединица 

у номинативу 

у неодређеном виду 

2. Именичка Јединица 
у номинативу 

болесiТi.ан. 

одсуГйан. 

љубимац свих укуhана. 

3. Именичка јединица 
у зависном падежу 

од камена. 

Да би сачинили прилошки копулативни модел, са ученицима састављамо реченице 

са различитим типовима прилошких предикатива. 

Школа је близу. 

Писмени задаiliак је суШра. 

Она је била у биоскойу. 

Деttак је добро. 

Сви смо йред великом дилемом. 

Он је у невољи. 
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реченица = 
прилошки 

предикат 

Прилошки копулативни модел 

субјекат 

именичка 

јединица 

у номинативу 

Школа - именица 
Писмени задаШак 

Она 

копу ла 

копулативни 

глагол 

"јесам/бити" 
у конгр. облику 

је 

је 

је 

пр1шошки предикат11в 

1. прилошка јединица 
за место, време, начин 

(близу, суШра, добро) 

2. именичка јединица 
у зависном падежу 

или предлошко-падежю 

конструкција, синтагма 

са месним, ситуационим 

или временским значењ 

(У биоскойу, у невољи, йЈ 

великом дилемом) 

SENTENCES WIТH COPULATIVE PREDICATE (METHODOLOGY OF ТЕАСНЈ 

Summary 

The Paper indicates basic shortcomings of language teaching in our educat 
system. First of all, it deals ~vith the proЫems in teaching the Serblan language 
native and non-native language, although there are the same, if not greater, proЬle, 
teaching foreign Languages. All the prohlems are cau~·ed Ьу insufj'icient acfi\1itl 
students in the group and pair ~vork. Therefore, the necessity of students' acti~·e /еа 
and realization of а communicative model has Ьееп stre.\·sed with the j'ul/ app1·ecl 
individualized teaching didactic principles. 

The model of active leaming has Ьееп given as ап example. Пlе model Ј 

teaching of sentences with copulative predicates in the Serblan language in the 
grade of secondary schools. lt ojfers а series of functional procedures епа 

individualization of teaching. 
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Елена А. Правда, Воронеж - Приштина 

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ М. ЦВЕТАЕВОЙ В СЕРБСКОМ 
ПЕРЕВОДЕ 

Работа посвящена проблеме интерпретации окказионализмов при 

переводе на иностранные языки произведений художественной литературы. 

Анализируются способы передачи на сербский язык признаков экспрес
сивности словоформ окказионального характера, встречающихся в поэзии М. 
Цnетаевой, а также релевантные соотносительные возможности словообра

зовательных систем русского и сербского языков. 

Кл ю че в ы е сл ов а : словоформа окказионального характера, язы
ковая норма, семантизация окказионализма, лексический зквиnалент, 

нейтрализация зкспрессивности. 

Как известно, одной из важных задач, возникающих при ш~реводе 
художественных текстов на иностранный язый является "необходимость пере

дать индивидуально-авторское использование языковых средств в оригинале" 

(Комиссаров 1973, с.175). Зта задача оказывается особенно трудной, когда 
переводится поэтическое произведение, поскольку в этом случае требуется не 

только отразить многослойность художесгвенного текста, но и соблюсти 

ритмо-мелодические закономерности стихотворной речи. 

Анализ поэтических произведсний М. Цветаевой (Цветаева 1988) 
показьшает, что их тексты изобилуют разнога рода окказионализмами, 

большинство из которых - производные формы, образованные с нарушением 
каких-либо словообразовательных или словоупотребительных норм (их 

квалификация проводилась с использованием /Словаря 1945-Ј 961/ и /Русской 
грамматики 1980/). Исследование сербских переводов поэзии М. Цветаевой, 
сделанных Д. Кишом, О. Влаткович, В. Николич и нек. др. авторами (Цветајева 

1973; Цветајева 1990) в свою очередь свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев словоформы окказионального характера получают в переводе те или 

иные лексические соответствия (квалификация этих форм-соответствий 

осуществлялась с помощью /Речника 1967 /). 
Специфические экспрессивные признаки окказионализмов всегда 

воспринимаются на фоне "классических" признаков канонических слов, т.е. их 

лексико-грамматических особенностей (Лыков 1976, с.11). Выяснение харак-
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тера воспроизведения признаков окказиональной зкспрессивности, как пред

ставляется, позволяет определить как способы адекватной передачи на серб

ский язык русских лексических новообразований того или иного типа, 

обусловливаемые соотносительными возможностями систем двух языков, так 

и возникающие при этом трудности. 

С о хр а н е н и е экспрессивности окказионализмов при их переводе на 

сербский язык, как правило, обеспечивается созданием соответствующих серб

ских новообразований (ср., напр. Сибиновић 1990, с. 43). Это оказьшается 
возможным в случаях наличия в двух языках совпадающих или аналогичных 

словообразовательных моделей. Наше исследование показало, что создание 

зквивалента-окказионализма происходит двумя путями. 

1. В случаях с окказионализмами, образованными с помощью тех или 
иных формантов, в сербском языке создаётся подобная производная форма -
напр" существительные со значением отвлеченноrо признака (рьлнсШво- серб. 

жусШросШ; разлинованносШь - серб. ишйарШанос~u; разминовение - серб. 

разминуће), деминутивы имен существительных (волеваныще - серб. сло

бодица; слюночка - серб. слиница; iоворок - серб. разiоворак), приставочные 
глагольные (недосожженный - серб. недосйаљен, дотрубленный - серб. 
доШрубљени); наречия (заусШно - серб. заусно; заiлазно - серб. заочно) и нек. 
др. При зтом оказьшается допустимым изменение в переводе грамматической 
формы окказионализма (ср./Комиссаров 1973, с.97/): Вашими взмахами ввысь 
Как сердце выдышано ("Коiда обидой- ойилась." ") (причастие)- серб.: Вашим 
замашјем у висине Како се срце надише! (личный глагол); Ах, в раззо11, в раздор, 
в разводсiiiво Широки - вороШцы ("А суiробы йодаюШся." ") (ед.ч.) - серб.: Ах, 
ка разnидима, ка раздорима, ка разводима ВраШнице су - широке! (мн.ч.). 
Сходство языковых систем дает возможность в некоторых случаях адекватно 

воспроизводить в переводе и "двойные" окказионализмы, т.е. формы, 

имеющие одновременно два признака окказиональной экспрессивности. К 

таким формам относятся, например, окказиональные существительные со 

значением отвлечённого признака, употребляемые в несвойственной им 

форме множественного числа, ср.: скуйосШи - серб. шхрШосШи; слейосiПи -
серб. слейосШи. 

2. Русские окказионализмы, созданные сложением основ или сращением 
словоформ, калькируются, ср.: всеуШолиШельница - серб. свеуШолиШељка; 

йlысячеоки (боiи) - серб. хиљадуоки (боiови); iрусШноiлазый (народ) - серб. 
Шужнооки (народ); ещё-соШрясенье - серб. још-iрч; сребро-седой - серб. сре

брно-седи; йлоШт-ю-найлоШно - серб. Шесно-йреШесно. При этом труднорасши
фруемые в семантическом отношениии сложные новообразования 

транслитерируются - ср.: криволунь - серб. криволуњ. 
Многие окказионализмы в поэзии М. Цветаевой несут на себе отпечаток 

фолклорности, поскольку отражают приемы художественной выра

зительности, характерные для народно-поэтической речи. Некоторые из этих 

приемов (напр., двукратное именование объекта в функции обращения, пред

полагающее или повтор одной и той же лексемы, или комбинирование синони

мов с возможной интерпозицией притяжательного местоимения, и нек. др.) 
характерны и для сербской народно-поэтической речи, поэтому буквальные 

переводы комбинированных окказионализмов в большинстве случаев пере-
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дают и стилистическую окраску новообразований - ср.: Ивы-йровидцы мои! 
Берёзы-девс~Uвенн.ицы! ("Коzда обидой-ойилась". ") - серб.: Врбе-йророчzще 
моје! Брезе-девичице! 

Окказиональные комбинированные прилагательные йреувеЛLLLtенно

йлавен, йреувеличенно-низок и йреувелuttенно-нуден переданы в сербском тек

сте прилагательными или причастиями с приставкой йре- в значении "очень": 

йре-zийко, йре-убоz, йре-йросzuрШ. При этом дефисное написание приставки 
передаёт оригинальность формы окказионализма, что оказьшается особенно 

экспрессивным в случае с причастием (йре-йросШр~Тt). 

Комбинированные окказиональные формы а-и-рай, а-и-вей, а-ю-рай, а-ю
рей напоминают расчлененные глаголы, но с точки зрсния реального словаря 

являются асемантичными сочетаниями слогоn, ср.: А-и-рай! А-и-вей/ 0-би-рай/ 

Не-ро-бей.' ( ПереулоLtки); А-ю-рай, А-ю-рей, 06-ми-рай, Сне-zо-вей (Шам же). 
в сербском переnоде эти формы или транслитерируются, или мотивируют 

создание аналогичных окказионализмов с другими компонентами, подби

раемыми ради соблюдения рифмы, ср.: А-и-рај/ А-и-куј/ 0-йљач-кај/ Не-сiПра

хуј/; А-ју-рај, А-ју-реј. 0-бу-здај, Не-за-веј. 

Эффект окказиональной экспрессиnности возникает и в контексте, где 

происходит "оживление" внутренней формы фразеологизма, ср.: До 

Эйфелевой -рукою ПодаШь.' Подавай и лезь (ПуLtшш). Буквальный перевод на 
сербский язык этого контекста дает 1юзможность передать и его окказио

нальную экспрессивность, ср.: До Ајфелове је - да руком Такнеш. Тичи и лес Шве 
хватај/ 

Отметим в этой связи, что иногда в экспрессивных целях авторы переnо

дов "усложняют" окказионализмы-эквиваленты, наделяя их особенностями, 

которых нет в оригинале. Так, например, сложная форма оzнекисiй.ых в серб

ском тексте не только калькироnана, но и графически переоформлена, ср.: 

Бузина - цельный сад залила Кровью юных и кровью чисiй.ых, Кровью веiТtочек 
огнекистых ... (Бузина)- серб. Зова целу бauuuy залила Крвљу у младих и крвљу 

у чисШих, Крвљу zранчица огње-кистих ... В комбинироnанную форму - эквива
лент образования дерево-машеШ-рябина в одном из вариантов перевода до

бавлен ещё один компонент: дрво-кад-маше-рјабина. 

Ут р ат а в переnоде призна ков экспрессивности новообразований 

наблюдается при подборе неадекватного эквивалента, при неточной интерпре

тации окказионализма оригинала или при нейтрализации. 

Неадекватным соответствием окказионализму (в рассматриваемом от

ношении) оказьшается узуальная лексема, более или менее полно отражающая 

его денотативный смысл, но не способная выразить его экспрессивные харак

теристики, а также фразы, получаемые при описательном переводе. Подоб

ным образом переданы: 

1) окказиональные формы, образованные по продуктивным моделям с 
целью заполнения тех или иных ла кун в лексико-семантической системе языка 

("потенциальные слова") - напр.: сойресШуйники - серб. саучесници злодела; 
йрародинный - серб. искон.ски; вйолlлазочку - серб. кришом заzледа; 

2) окказиональные формы, созданные по непродуктивным моделям, ср.: 
докучн.я - серб. досада, залудница; целовань - серб. l{еливања; раззор (от зори) 
- серб. разор; 
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3) "усеченные" формы - окказиональных глаголов (йлёск- серб. йлесне; 

клек - серб. кликтај; хляст - серб. жестоко) или окказиональных прила

гательных (равносущ (вместо равносущен - ср. равная сущносiiiь)- серб. равно

суштан); 

4) окказиональные словоформы, "восстановленные" в результате эти
мологического переосмысления лексем: й.ройад (ср. норм. йройадаrnь 
йройадом)- серб. йройаст; одыиљ (ср. норм. одышка) - серб. не замара; ои1.мёШ 
(ср. норм. ошмёШок) - серб. шљам; 

5) окказиональные производные формы, отличающиеся мно

гозначностью - как, например, форма небывший, допускающая двоякое тол
кование: "тот, которого не было" или "тот, который не стал бывшим" - ср. серб. 
коz било није; 

6) окказионализмы, представляющие собой ненормативные грамма

тические формы - напр., формы мн.ч. имен существительных со значением 

отвлеченного признака (мнимости - серб.: оно што се йривидело; ойромеzuи -
серб. хук; ceдociiiu - серб. седине и др.); 

7) редкоупотребляемые или редкообразуемые грамматические формы -
напр .. деепричастия рвя (ср. рваШь) - серб. бере; жжя (ср. жечь) - серб. йржи; 

8) индивидуально-авторские "переименования" уже названных в языке 
понятий - дублеты узуальных лексем, их измененный облик - напр.: урчба (ср. 
норм. урчание) - серб. мрмор; шийья (ср. норм. шийы) - серб. трње; сшед (ср. 

норм. сойдя) - серб. сишао; 
9) окказиональные формы-архаизмы - напр.: йовем (ср. норм. йоведаю, 

расскажу) - серб. искажем; незнам (ср. норм. незнаком, неизвесiiiен) - серб. 

незнани; 

атакже: 

10) некоторые окказиональные имена существительные со значением 
отвлеченного признака - напр.: зарыШосШь - серб. йокайање; йриютсШво -
серб. склонишШе, й.рибежишШе; обстановочносШь - серб. декор; сойлячесiuво 
- серб. слиниШи; налюблено - серб. љубило се; 

11) некоторые окказиональные деминутивы имен существительных -
напр.: царсШвьице - серб. царсruво; zосй.одарчик - серб. млади 'iосй.одар; 
ciiipyeчкa - серб. млаз; 

12) некоторые сложные окказиональные формы - напр.: двуочие - серб. 

два ока; хромоноz - серб. хром; молниехвосШый - серб. муњевиШ; 
13) некоторые окказиональные комбинированные формы - напр.: 

осШываюШ-оШсШаюШ- серб. одусШ.ају од йуШа; самочувсzuвенно-знаком (лоб) 
- серб. йрисно и знано i.teлo; йраво-на-жиШельсШвенный (лисШ) - серб. дозвола 
боравка; 

14) некоторые формы, окказионально экспрессивные в силу своей фолк
лорной стилистической окраски; к ним относятся комбинированные формы, 

представляющие собой именования с краткими прилагательными-"прис

ловьями" (усШа-красны - серб. усШа-красна) или с рифмующимися "прис

ловьями" (воркоl"й.ок-zоворок: - серб. цвркуШ-раз2оворак; сахарокzоворок -
серб. шећер-разzовор; Шолчок-локоШ.ок: - серб. лакаiii-скок); комбинации с 

местоимениями (роШ-еzо-рана - серб. усана-њеzових-рана; дуросШь-Шака

сойлячесШво - серб. лудосzu-је-Шо-слиниШи; йок:ров-наш-йолоz - серб. на~и-вео
-заклон); комбинации слово форм, мотивированные фолклорными 
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выражениями (аю-раюшки (ср. баю-баюшки) - серб. ајурајушки и под.); формы, 
характерные для народно-разговорной стихии (брыком-рёвом - серб. Бику у 

poz zлава йромеШне); 
15) "оживлённые" метафоры, ср.: До Эйфелевой - рукою ПодаШь! По

давай и лезь (Лучина) - серб.: До Ајфелке корак само - Па йењи се не чекај. 
Комбинированные формы, возникающие в результате "механического" 

соединения рядоположных словоформ в предложении, передаются с помощью 

калькирования, но с другим графическим оформлением - напр.: Длл бе'iлеца 
мне сад йошли: Без ни-лица, Без ни-души! .. Без ни-ушка Мне сад йтили: Без 
ни-душка! Без ни-души! (Сад) - серб.: ВрШ за беiунца Удели здушно: Без ити 
лица, Без ити душе! Без ити увца Врш йодај здуито: Без и присмрди Жива душа! 

Неадекватными эквивалентами окказиональным словоформам следуст, 

вероятно, считать и сложные новообразования, которые не вполне передают 

денотативную семантику окказионализмов оригинала - ср.: среброскользлщал 

(сушь) - серб. сребросйlрујна (суша); сне-zо-вей - серб. не-за-веј; скалозубый -
серб. брзоборан. 

Неверная семантизация окказионализмов, их смешение с русскими или 

сербскими омонимами или паронимами наблюдается, напр., в ситуациях с 

редкоупотребляемыми грамматическими формами, с формами, образован

ными по непродуктивным моделям или с резким нарушением словообра

зовательных норм, а также в случаях с окказиональными формами, которые 

мотивированы фразеологизмами или фразами афористического характера. 

Так, например, окказиональный глагол оzUженшuь образован по непродук

тивной модели и является индивидуально-авторским дублетом узуальных 

глаголов оШделийlь или оШорваШь - ср.: Длл Шех, отженивших йоследние 
клочья Покрова ... (Эвридика - Орфею). В сербском переводе использован 
глагол развенчаШи с иным смыслом - ср.: За оне и1Шо развенчаше йоследње 

нийlи Покрова. 

Нейтрализация окказионализма происходит в случаях, когда для передачи 

новообразования используется форма, которая является буквальным соответ

ствием русскому окказионализму, но в рамках системы современного 

сербского языка нормативна. Так, например, нейтрализация тех признаков 

экспрессивности, которые обусловлены лексико-грамматическими особен

ностями окказионализмов, наблюдается в ситуациях, когда окказионализм в 

оригинале образован по такой словопроизводственной модели, которая мало

продуктивна в русском языке, но продуктивш1 в сербском. Зто наблюдается в 

следующих контекстах: со звателыюй формой имен существительных; с аб

страктными существительными на -сш.во, образованными от страдательных 

причастий прошедшего времени, от имен прилагательных с основой на -СЈ{- и 

от имен существительных; с редкообразуемыми относительными прилС:l

гательными, которые в контексте "окачествляются" (их сербские аналоги, 

образованные с помощью суффикса -( ов)ск- имеют притяжательно-качествен
ный характер и вне контекста (см./Стевановић 1991, т.I, с.547/); с 

притяжательными прилагательными на -ин, образуемыми от имсн 

существительных на -а, которые в русском языкее имеют оттенок разговор

ности; с синтетическими формами суперлатива, которые в русском языке 

имеют окраску книжности и с некоторыми редкоупотребляемыми 
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глагольными формами, напр., формами I-ro л. (ср., напр.: девчончесiiiво - серб. 
девојашШво; удавьи - серб. удав ска; zнезжусь - серб. zнездим се). Нейтрализация 
признаков экспрессивности, которые обусловлены лексикономинативными 

особенностями новообразования, происходит, например, в случаях, когда 

узуальному русскому составному наименованию какога-либо донетотата 

соответствует в сербском языке узуальное однословное наименование - ср.: 

цвеШно-кайусi'ilный - серб. карфиолски. 
От с ут ств ие лексического эквивалента русскому окказионализму в 

исследуемых переводах наблюдается, как правило, при отказе от дословного 

перевода текста оригинала, т.е. при его "свободном" переложении. Пропущен
ными оказались в сербском переводе такие новообразования, как нестандарт

ное наречие бесйовороШно (ср. безвыходно), окказиональный глагол 
словаLtиШь (ср. Словакия), комбинированная наречная форма дыхом-йыхом, 
имеющая просторечную окраску, окказиональные существительные 

йерелынь, завирань и йерезвонь, выступающие в оригинале в роли приложений

присловий к собственным названиям Волынь и Хвалынь, а также окказио

нальная наречная форма рыльцем и йушком - трансформ фразеологизма 

рыльце в йушху. 

Проведенное исследование подтвердило тот факт, что перевод окказио

нализмов на иностранный язык представляет весьма трудную задачу. Ее 

решение требует от переводчика, с одной стороны, такога уровня знания языка 

оригинала, владения фоновыми знаниями и умениями анализа контекстов 

разнога характера, который дает возможность адекватно семантизировать 

новообразование, оценить и характер, и степень его окказиональной производ

ности и экспрессивности. С другой стороны, переводчик должен так знать язык 

перевода и так уметь его творчески использовать, чтобы найти средства для 

адекватной передачи окказионализмов. Кроме того, исследование показало, 

что генетическое родство, близость русского и сербского языков может при 

передаче на сербский язык русских словоформ окказионального характера как 

помогать переводчику, так и мешать ему, поскольку совпадение словообра

зовательных моделей в одних случаях дает возможность образовать анало

гичный сербский: окказионализм, способный отразить релевантные для 

контекста признаки окказиональной экспрессивности нестандартной слово

формы и ее необычность, а в других случаях эти признаки нейтрализует. 
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MARINA CVETAEVA'S OCCASIONAL WORDS JN SERВJANTRANSLATION 

Suшmary 

Тlze translation ој occasional words into joreign languages is more difficult wl1en tJzey 
are in poetical texts. Tlze analysis ој Se rЫап translations ој Marina Cvetaeva 's poetry s}юws 
that tlze best equivalents jor Russian innovatim1s are Serhian occasional words createcl 
according to such word-jormation rules whiclz are almost equal in t\.-vo languages. The 
equivalents ој tlzis type сап Ье produced jor nouns representing abstract signs, jor поип 
diminutives and some pre.fixed verbs, verb modifiers and adverbs. The creation o.f some 
direct SerЫan equivalents .for appeal .forms, abstract nouns with-stv( о), relative adjectives 
whiclz in context Ьесоте qualitative or o.f synthetic adjective superlatives and some rare 
verb jorms demonstrate ап effect ој neutralization ој occasional word expressiveness. This 
effect сап also Ье noticed when the equivalentsjor Russian innovations are SerЫan normal 
lexemes or when the occasional word in original text is not well understood. The most 
difficultfor the interpreters was to transmit occasional words which arejormed according 
to some productive or non-productive wordjormation models, or which are cutted, rare, 
abnormal grammatical j'orms and also when they are archaic, polysemical words т· 
autlzor's individual innovations. 
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Марија-Магдалена Косановић, Никшић 

ФРАНЦУСКЕ ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ У РУСКОМ И ПОЉСКОМ 

ЖАРГОНУ 

У Русији, почев од 1992. године, је изашао низ речника "тајних", езотеричких 
речи - речника различитих жаргона: Словарь тюремно-лагерно-блатного 

ЈЈсаргона, Южная феня, Русский жаргон 90-х гг., Словарь московского арго, 

Русская феня, Поле русской брани. Према нашим сазнањима и новије пољско 
издаваштво је све богатије речницима ове врсте. Међу њима се истичу три: S/ownik 
tajemnych gwar przest~rczych, S/ownik wulgaryzm6w j~zyka polskiego и S/ownik 

polszczyzny potocznej. Таква тенденција у издаваштву земаља бившег 

социјалистичког блока не сведочи о великим социјалним променама у друштву. 

Јер, корисници и носиоци ових жаргона (криминалци, наркомани, алкохоличари, 

проститутке и др.) су постојали и у доба тзв. реалног социјализма, иако се о томе 

није смело отворено говорити. Ова тенденција показује да се променио однос 

према датом социјалном стилу изражавања базираном на општенародном језику. 

Са једне стране, жаргон је "тајни", херметички језик подземља у коме владају 

посебни закони. У овој социјалној групи језик је конспиративан и користи се као 

средство међусобног комуницирања криминалаца, по правилу ради преношења 

порука које се скривају од ушију јавности. Овај криптојезик одсликава менталитет 

криминалаца, њихов својеврсни систем вредновања, те и кодекс понашања 

уопште. Са друге стране, жаргонизме користе људи најразличитијих професија, 

узраста и степена образовања. Отуд је сасвим природно што су жаргонизми 

продрли у постмодернистичка књижевна дела, па и у масовна средства 

информисања. Омладински жаргон се убраја међу најекспанзивније социолекте. 

Он је, као продукат омладинске субкултуре, по својој прилици и најотворенији. 

Свакидашње искуство нам говори да је данас енглески језик у експанзији као 

извор нових речи у свим словенским језицима. Такав став потврђују многа 

1 Словарь тюремно-лагерно-блатного .жаргона, составители Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. 
Исуnов, Москва, 1992; А. С1щоро11: /О.нr1шн фе11н, словщњ бла1111t0<'0 11 ла;.•ер110;~0 .11гщNоm1, Рос.;тu11-1111-
Дону, 1992; И. и Ф. Юганurњ1: l~vc:c1ш1l .нrapгrm 90-х .~•~" Мос.;к~щ, 1994: 8щщ"м11r l.Јы1ши: Ру,·1.:1шн феш~. 
Смоленск, 1994: В. С. Ел~1с11штов: Слттр1. щ1сконс1ш••о цр;~и. Москва, 1994: Н. М. l<ш1сс1111кш1. Е Л. 
Кор~1илов: Поле русской йраии, Рост01нш-Дш1у, \ 9tJ6; Klc1ш:ns Stiypniak: S/uwmli щјетпус/1 gн•ш 
przest~pczych, Londy11, 1992; Јшшsz Aшisic\vicz, Ji.\cck Skawil1ski: Slm1111ik po/.'izc=yz11y 1ю10,·:nl!,f. 
Warszawa-Wroctaw, 1996. 
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лингвистичка истраживања. За ову прилику довољно је споменути по дескрипцију 

;~~;:~;:;::::::~2ј~~:~к~~н~~~::с~;секоо:~ ~~:~~:~.мп~н~г;:~;:и~у:::::~~::'~ 
језицима, поред лидера, ко.1\щјутера, мепаџ.меита, ваучера, брокера и сличних 
речи промакне модерна ре1 1 француског порекла, као, на пример, бутш<, морамо 

признати да су "велики Јtшш" франнуског је·шка код Словена опстали само у 
наслеђу, пре свега у историјама њихових књижевних језика. Ипак, француске 
позајмљенице које су се у руском, пољском, па и у другим словенским језицима 

потпуно асимилирале трајно су ушле у лексичке системе ових језика. Досад су 

лингвисти у својим истраживањима разматрали француске позајмљенице као 

јединице лексичког система књижевног језика (руског, пољског, или билоког 

другог словенског језика). Говорило се о прилагођавању речи страног порекла 

фонетским, фонолошким, морфолошким, семантичким и творбеним системима 
• • 3 

књижевног Језика у КОЈИ су оне ушле: 

Занимљиво је да су у лексичким подсистемима различитих жаргона богато 

представљене старије француске позајмљенице, узете из књижевног језика, тако да 

у жаргону доживљавају своју "другу младост". Ово запажање нам дозвољава да 

проширимо хоризонт истраживања речи француског порекла у руском и пољском 

језику, да поред традиционалног изучавања лексике књижевног језика у својој 

анализи узмемо у обзир и ненормативни "језик" жаргона руских и пољских 

криминалаца. Корпус за овај наш рад смо ексцерпирали из већ поменутих речника. 

Истраживање показује да је језички подсистем жаргона непотпун, да је веома 

редукован, све до фрагментарног лексичког подсистема. Због тога сва правила 

фонетске, фонолошке и морфолошке адаптације француских позајмљениш1 у 

руском и пољском књижевном језику важе и за француске основе у жаргону. 

Разлике између речи француског порекла у књижевном језику и истих тих основа 

у жаргону испољавају се једино у њиховој различитој семантици. 

За нашу анализу смо из великог броја жаргонизама са француском основом 

који функционишу у језику руских криминалаца одабрали само оне који имају 

еквиваленте у одговарајућем пољском жаргону. Поређење семантике истоветних 

француских основа у оба жаргона ће нам помоћи, између осталог, да утврдимо да 

ли се може говорити о грађењу нових значења француских позајмљеница у 

жаргону у сваком језику понаособ, или о интернационализацији овог дела 

жаргонске лексике, у оним случајевима када су у оба жаргона нова значења речи 

француског порекла истоветна. 

Преглед жаргонизама са еквивалентним основама француског порекла у 

говору руских и пољских криминалаца ћемо почети од примера чија је семантика 

истоветна у оба језика. 

У руском жаргону реч десатп има значење: пакет или пошиљка. У пољском 

затворском жаргону desant има аналогно значење: пакет или приспеће пошиљке у 
затвор. Лако је одредити каква је метафора омогућила да француска позајмљеница 

дecaNm (фр. descent) добије ново преносно значење у жаргону, ако знамо да у 
руском и пољском књижевном језику десатп / desant има значење: насилно 

2 Русский юык ко11ца ХХ столетия ( 1985-1996 ). МосюнЈ, 1996. 
Ј Вид. Mai·ia Magcblena Kali11iewicz: За11.мствовап11я m французского языка в русско."'r 11ш11ерш11ур1юм 

яљrке в свете фоиолог11'1ескоi/ 11 люрфоногu'lеской систем, Роzпш1, 1978. 
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искрцавање на непријатељску територију или спуштање падобранаца иза фронта. 

У овом случају семантичка веза између жаргона и књижевног језика је, дакле, 

очигледна. Међутим, Д. С. Лихачов упозорава да се код тзв. примитивних језика, а 

у такве спада и затворски жаргон, појам метафоричности може примењивати само 

условно. Метафора у жаргону криминалаца нема естетичку функцију, која је иначе 

примарна за метафору у књижевном језику. Д. С. Лихачов тврди да се речи у 

примитивним језицима не карактеришу метафоричношћу, већ имају описни 

карактер. Носиоци таквих језика настоје да њиховом говору придају конкретну 

садржину, а његов описни "метафорички" карактер управо сведочи о његовој 

чулности и конкретности. 4 У процесу номинације криминалац ће прво показати 
свој емоционални однос према објекту номинације, али одмах затим ће свој утисак 

усмерити према познатим појавама, поједноставити га. Да се овде подсетимо 

Ернста Касирера који је, у књизи Језик и мит, писао да су код примитивног 

мишљења емоционалне и метафоричке појаве у тесној спрези и да изазивају једна 

другу. 5 Могло би се закључити да су баш на тај начин настајале многе речи у 
жаргону криминалаца код Руса и Пољака, оне које су мотивисане француским 

позајмљеницама већ постојећим у лексичком систему руског и пољског језика. На 

пример: код руских и пољских твораца жаргонске лексике реч француског порекла 

муфлон (рус. муфлон, пољ. muflon, од фр. mouflon) изазвала је сличне асоцијације. 
У оба кљижевна језика муфлон значи: дивља краткорепа овца са надоле повијеним 
роговима, док се у оба жаргона, руском и пољском, овим именом назива глуп и 

неспретан човек. Присетимо се да је у руском омладинском жаргону ивца, т.ј. 

заједнички назив за ову врсту животиња у коју спада и муфлон, погрдно име за 

девојку. Ипак, тражење семантичке мотивације у омладинском жаргону одвело би 
нас на погрешан пут, будући да и руски криминалци користе реч овца, али у 

сасвим другим значењима. Код њих је, наиме, овца: 1) сведок; 2) вашка; 3) жртва 
криминалне радње; 4) кукавица. Истовремено, у пољском лоповском жаргону 

o~vca значи: новац, финска круна. 

Јасно је зашто и у руском и у пољском затворском жаргону речи эuщфот, 
односно szafot (од фр. echafaut) имају значење: изрицање смртне казне, смртна 
казна. У оба књижевна језика о којима је реч, баш као и у француском, эиин/ют / 
szafot / echafaut је место на коме се извршава смртна казна одсецањем главе. 

Француска реч hotel се обично користи као назив свратилишта са уређеним 
собама за преноћиште. Захваљујући асоцијацији: хотелска соба - затворска ћелија, 

у жаргону пољских криминалаца hotel има иронично значење: казнена установа. У 
руском књижевном језику се уместо отель више користи руска реч z-ocmu11uцa. 

Француска позајмљеница се сачувала у затворском жаргону: отель је затвор са 

посебним третманом затвореника. 

Већ на основу неколико примера можемо закључити да је емоционално

експресивна обојеност жаргонизама овог социолекта изузетно мала и монотона -
једнако код Руса као и код Пољака - а да се у једном делу еквивалентне лексике са 
основама позајмљеним из француског језика њихова метафоризација збивала на 

истоветни начин у обајезика. 

4 Д. С. Лиха•1ев: Черты первобытного пр11мит11визма воровской ре•щ. У: Словарь тюре.rнно-лагерно
блатного жаргона. Составители Д. С. Бапдаев, В. К. Белко, И. М. Исупо1З, Москва, 1992, с. 375. 

5 Е. Kasi1·ec Jezik i mit, Novi Sad, 1972. 
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Међутим, располажемо низом примера лексемt1 из руског и пољског жарго1-ш 

криминс1лt1ца у којимt1 су се, полазећи од нетих основа фрnнцусt<ог порекла, 

асоцијаuије делимично или потпуно мимоишле. На пример: allde у фрш-щуском 
значи: пут уовичен, омеђен дрвећем, зеленилом и цвећем. У таквом значењу ова 

реч функционише у руском и пољском књижевном језику. Метафорички 
пренешена у руски затворски жаргон она означава ограду од бодљию:ше жице. У 

пољском жаргону aleja је назив за простор између кревет<Ј у затворској ћелији. 
Лако је запазити да се у русt<ом жаргону може осетити иронија којом је зеленило, 

цвеће и дрвеће "претворено" у бодљикаву жицу. 

Zeton (од фр. jeton) се користи у пољском књижевном језику као назив 
металног кружићn, плочице која замењује новац, а може бити и назив знака који 

носе чланови неког друштва. У руском лоповском жаргону :Jtcemo11 је амулет који 

се носи на врату. Називање "тај ним" именом привеск«-амајлије која би требало щ1 

доноси срећу, т.ј. нечег вю1шог по живот ·.штвореника, је потпуно у складу са 

лоповском ети1<ецијом. Та иста позајмљеница у пољском жаргону именује 

помоћника џепароша, а у некој другој ситуацији може бити и нож. 

За већину оних појмова из жарго1ш криминалаца који су од великог значаја за 

њихов начин живота карактеристична је синонимијц, а најчешће и лолисемијu. Ни 

лример: 

Рус. бомба и пољ. Ьот/ю лотичу из француског језика и значе: челично тело, 

обично .1а.1астог облика, испуњено експлозивом, намењено разарању и 

уништавању. У жаргону руских криминалаца бол16а је боца вина већа од поли 

литре. (Узгред речено, да ли таква количина вина може бити "разарујућа"?) У 

пољском жаргону ова је реч подстакла "жаргонотворце" на бурне и мноrоброј 11е 

асоцијације, тако да речник бележи чак 3 Ј значење жаргонизма /ют/ю: 
разбојништво; ударац песницом по глави; гвоздена шиnка; разбојЈ-1ик; песница; 

кинап са металном куглицом за ударање жртве; хитан поступак на суду; изрицање 

казне по хитном поступку; трамвај; uепарење у трамвају; аутобуска или 

железничка станица; воз; крађа у возу; женска ташна у обли ку врећице; провала, 

оби 1шо кроз прозор који се разбија каменом или циглом; крађа у којој се предмет 

истргне из руку жртве и побегне; провала у стан; крађа у продавници; сат; новац; 

изречена висо1<а казна; лаж; висока карта у игри карата; лакет са храном у затвору; 

клозетс1<а шоља или кuнта у ћелији; кригла за пиво; обмана; групна t<рађа. 

Већ само на основу значења ове полисемантичке речи се могло закључити да 

се семантика речи из анализираног жаргона знатно разликује од семантике 

нормативне лексике. Речник овог социолекта садржи пре свега речи које се односе 

на свакидашњи живот људи стављених ван закона. У њиховом говору нема 

апстрактних појмова и речи које имају универзални карактер. 

За жаргон је веома карактеристична лодела људи према њиховом по1-шшш-ьу, 

или према неким другим особинпма. На пример: реч француског порекла да.на / 
tloma 1 dame у књижевном језику је назив жене која прилада високом друштвеном 
слоју, госпође. У руском затворском жаргону дама је ласивl-!и хомосексуалац, до1с 
је У пољском (/ата проститутка 1<0ја обавља свој посао у локалима или хотелима. 
Овај лример 1-шм може послужити 1<ао добра илустрација за запажање да је за 
жаргон криминалаца карактеристична тенденција снижавања стила, вулгаризације 
речи. 
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Руска позајмљеница галоию (фр. galoc/1e) и пољска kalosz имају исто значење 
и у руском и у пољском књижевном језику: каљача - гумена ципела која се 

навлачи на кожну обућу ради чувања од влаге. У жаргону оба језика ова се реч 

првенствено односи на особе: гшюuю може да буде стара жена, жена, али и чист 

бензин, презерватив и спољна гума на колима. И у пољском жаргону је примарно 

онтолошко значење: помоћник џепароша, затим лопов који чува стражу, али и 

спољна гума на колима и шваргла. Дакле, заједничка асоцијација је била једино 

"спољна гума на колима". 

Између масона у руском и masona у пољском жаргону нема никакве 

сличности. Обе речи потичу од француског тщ:оп која је назив припадника 

масонске организације. У руском језику жаргонизам масон је назив за Јеврејина 

или војно лице, стражара у затвору. У пољском - жаргонизам 111as011 именује 

лопова који краде по становима. 

Не постоји семантичка веза између руског жаргонизма гараж (фр. garage) -
ноћни ормарић и пољског garaz - просторија, скровиште, стан. У књижевном 
језику гара:ЈIС / garaz је просторија за чување аутомобила. 

У нашем раду смо анализирали један мањи број лексема из одређеног 

жаргона - жаргона људи са социјалне маргине, носилаца језика двају различитих 

словенских група. Заједничко им је било француско порекло. Семантичка анализа 

поменутих жаргонизама је показала да су понекад њихова нова (у односу на 

књижевни језик) значења истоветна у руском и пољском жаргону. Ова се појава не 

може протумачити процесом интернационализације жаргонизама. Пре бисмо 

могли говорити о својеврсном примитивизму носилаца жаргона, њиховом 

стереотипном начину размишљања и понашања према спољном свету. 

ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЖАРГОНЕ 

Резюме 

В настоящей статье рассматрuвается определенf/ое колuчество лексеА1 иэ 

:Ј1Саргона людей, находящuхся в11е закона. Общим для этuх слов является их 

фра11цузское проuсхо:ждение. Это старейише заuмствования, которые попали из 
литературнога языка в ненормативный язык ;Јfсаргона. Они получuли в :жаргоне 

совсем новое "профессионалыюе" значение. 

Семантический анализ рассматриваемых нами :;1саргонизмов показывает, 

что их новые Зflачения uногда являются аналогuчными в русском и в польском 

:Ј1Саргонах. Такое явле11ие 11ельзя объяснить интернационализацией :;1саргонuзлюв. 

Автор npuxoдum к выводу, что здесь речь идет об определеююм прuмuтивизме 

носителей :жаргоflа, их стереотипном способе мышления и оп11юю.е11uя к 

реалыюстu "внешнего" мира. 
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Људмила Пойовић, Филолошки факултет, Београд 

АСЕРТИВНА ФУНКЦИЈА ИСКАЗА И ЊЕН ЈЕЗИЧКИ 

ИЗРАЗ У СРПСКОМ И УКРАЈИНСКОМ ЈЕЗИКУ 

Референцијалност као критеријум за издвајање основних комуникативних 

(илокутивних) функција исказа 1 подразумева чињеницу да се у односу на ос
новне операције референције које се врше у исказу - увођење новог референта, 
идентификацију координата референта и моделирање његових координата, 

остварују различите интенције говорног лица у конкретној комуникативној 
ситуацији. 

Асертивна функција исказа (од лат. assertio - тврђење, тврдња), у чијој је 
основи интенција пружања информације, тј. "попуњавања информативне 
празнине" код адресата за рачун података о денотативним координатама ре

ферента, али и субјективном вредновању тих чињеница од стране адресанта, 

директно се ослања на операцију увођења но1юг референта и идентификацију 

његових координата. Идентификација референта обухвата идентификацију у 
односу на стварност, на дискурс (кореференција средстава која упућују на исти 

референт) и у односу на субјективно искуство учесника комуникативне си

туације у вези са референтом. 

Сферу конкретне идентификације референта можемо одредити као ње
гов денотативни простор Књи2а је на сШолу, док је сфера идентификације у 

односу на властито искуство у вези са њим - субјективни денотативни простор 
Марија је лейа. 

Увођење у анализу асертивне функције исказа појма идентификације 

референта у односу на координате денотативног простора подразумева опе
рисање елементима наткатегоријалне ситуације натпросторно-временске 

1 О критеријуму референцијалности у типологији комуникативних функци.iа види у: Људмила 
Поповић, Типологија комуникативних функција исказа и њихов језички израз у украјинском и 
српском језику, Славистика, 2, 1998, 103-108. 
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локализације - локализатор, објекат локализације, оријентир2 • Тако у исказу 
Књиzаје на сi"йолу, локализатор је ciuo, објекат локализације - књиzа, а оријен
тир - предлог на.У исказу Пера је сШиzао йре два дана, темпорални локализатор 
је време актуелне комуникативне ситуације, објекат локализације је Пера, а 

оријентир- конструкција йре два дана. Дакле елементи категорије просторно
временске локализације формирају конкретни денотативни простор рефе
рента. 

Субјективни денотативни простор референта подразумева изражавање 

психолошког стања учесника интеракције поводом ситуације у којој се налази 
или нашао референт и темељи се на чињеници да уласком у одређени контекст 

интеракције између конкретних учесника комуникације референт добија не 

само просторно-временске карактеристике, већ и корелише се са одређеним 

искуствима чланова интеракције постајући део њиховог погледа на свет. Тако 

у исказу Марија је лейа као локализатор функционише свест говорног лица која 

се састоји од скупа индивидуалних и колективних фрејмова, т:i. теоријских и 

когнитивних апстракција различитих концепата слике света3 , док је објекат 
локализације Марија, а оријентир лейа, узет као критеријум + у односу на 
субјективну скалу позитивног/негативног вредновања. 

Дакле, конкретни и субјектиnни денотативни простор имају исти објекат 

локализације, док се локализатор и оријентир разликују: у првом случају у 

питању је конкретни денотат, у другом - свест говорног лица. Ако је конкретни 
денотативни простор прихnатљив за све учеснике ситуације, субјективни је 

релевантан. 

Асертивна функција исказа подразумева пружање података учесницима 

комуникације, који обликују и конкретни денотативни и субјективни денота

тивни простор референта. Стога илокуцију асерције можемо дефинисати као 

изрицање исказа, намењеног адресату који садржи чињенице о ситуацији, изне

сене са пуном одговорношћу говорног лица за њихову истинитост, као и за 

истинитост заузетог става у односу на оно што се саопштава. 

Разлике између наведених типова асерције заснивају се на конкретној 
илокутивној функцији заједничке интенције, као и на неуједначеном степену 

преузимања одговорности односно изреченог. Тако, конкретна илокутивна 

функција тврдње може да се конкретизује као 'износити нешто као непобитну 

истину', саопштења - 'обавестити о нечем', објашњења - 'учинити нешто јасни
јим, одредити разлог, смисао, законитости', прецизирања - 'учинити нешто 

конкретнијим, сузити денотативни простор', информисања - 'изнети одређене 

податке', илустрације - 'снабдети изречено илустрацијама', поређења -
'размотрити, успостављајући сличности и разлике између чињеница које се 
изричу', констатације - 'нагласити постојање нечега' и сл. Све су наведене 

2 Овакво моделирање наткатеrоријалне ситуације локализације у .Језику заступљено је у 
истраживањима П. Пипера. У нашем истраживању преузимамо његов модел (види: Предраг Пипер, 

Језшс и йpociiiop, Београд, 1997) 
3 Т.А. vш1 Dijk, Studie.'I in t/Je /J/"lf/Џnиtics (~f'Di.1·couг.1·e, с/1. 9, Cmтtext ши/ Coмnition: Knmvletlдe Fт111е.1· аш/ 

Speecli Act Compгehension, HugL1e, Mouton РuЫ islie1·s, 198 Ј, 21 S-241 
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интенције утемељене на упућивању поруке конкретном адресату и одговор
ности говорног лица односно изреченог, која може да буде већа или мањи у 
оквиру појединих чинова. 

Код саопштења и тврдње преузимање одговорности односно онога што с~ 

изриче је веће у поређењу са илустрацијом или објашњењем, док код чинова 
слагања, неслагања или одбијања максималан је степен одговорности за 

изречени став. 

Имајући у виду наведене чињенице, одлучили смо се за анализу исказа 

тврдње и саопштења у којима се реализује асертивна функција са неујед
наченим преузимањем одговорности односно изреченог. 

2 

У основи илокутивне функције тврдње и саопштења лежи иста интенција 
_'обавестити адресата о нечем, преузимајући одговорност за изречено', с том 

разликом што тврдња подразумева и.мйлиz{иШно убеђивање због експонованог 

заступања изрченог од стране говорног лица. 

Асертивне функције 'износити нешто као непобитну истину' и 'износити 

нове чињенице' које конкретизују заједничку илокуцију ових репрезентатива4 

разликују се управо у погледу степена изражавања психичког стања говорног 

лица, у овом случају експликације веровања у изречено. Наглашени став говор

ног лица у односу на изречено можемо, дакле, прихватити као обележје илоку
тивне структуре тврдње, за разлику од саопштења. 

Ако говорно лице експонира своју сигурност у оно што саопштава, делује 

механизам скривеног убеђивања, јер је у супротном довољно само саопштење. 
Такво се запажање коси са примедбом Серла који говори о одсуству суштинске 
везе између тврдње и убеђивања, за разлику од аргументисања: "Тако се "Ја 
просто тврдим да р и не покушавам да вас убедим" може прихватити. Али "Ја 

аргументишем дар и не покушавам да вас убедим" звучи недоследно.5 По нашем 
мишљењу исказ "Ја просто тврдим дар и не покушавам да вас убедим" звучи 
исто недоследно, а као аргумент можемо навести чињеницу да се убеђивање, 

имплицирана у чину тврдње скоро обавезно експлицира у исказу до њега - кроз 
аргументисање. У супротном адресат поставља питање о заснованости тврдње. 

Уп.: 

Од2оворно Шврди.м да оzро.мне количине йијаће воде одлазе у нейовраzu збо2 
лошеz рада надлежних комуналних йредузећа. Као йри.мер наводим йодручје 
Барајева, конкреШно МЗ Шиљаковац и Таламбас. У МЗ Шиљаковац, у Ул. 
Кос.мајских йарШизана већ Шри .месеца код једноz водоводноz шах~Тiа 
нейрекидно Шече йрави йоШок йијаће воде. Пре.ма zруби.м .мерењима са.мо на 

овом .месШу дневно ош.иче на/мање 100 .меШара кубних воде. За 90 дана Шо Је 
око 9000 кубика воде. 

4 Термин је преузет из типлогије говорних чинова Днс.Р Gрла: Дж.Р Gрл1" Классифшшцил 
иллокуйiштых акiПон, Ноное в зарубежной лнн2tшсuшке, вып.17, Москва, 1986, 170-194_ 

5 D.Serl, Govorni cinovi, Beogrud, Nolit, 1991, 126 
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Тврдња без интенције да се адресат убеди у саопштавано може да се 
дефинише као чин преузимања одговорности за став о нечем шта се саоштава, 
али не и целог изричаја. Тако, 'Тврдим да је Х - У', док "Сматрам да је Х - У и 
покушавам да вас убедим да је то тако' одговара суштинском правилу тврдње -
преузимања одговорности и за свој став и за изречено. 

Стога можемо закључити да се чин тврдње може изразити помоћу 
средства за изражавање става у односу на саопштавано, али уз то је неопходно 
аргументисање, што значи да изражавање става и аргументисање као елементи 

дубинске илокутивне структуре тврдње могу да имплицирају тврдњу на 
површинској структури, ако перформатив Шврдим прелази у пресупозицију. 

Одсуство убеђивања у илокутивној структури чина није карактеристика 
тврдње, већ саопштења које се може упоредити са предикацијом, намењеном 
конкретном адресату као будућем субјекту знања које се преноси. Уп.: 
Обавештавамо Вас да је према резултатима конкурса за финансирање 
научноистраживачких пројеката од 1996. до 2000. године Министарства за 
науку и технологију Републике Србије, Филолошки факултет у Београду 

одређен за координатора у раду на пројекту "Српска култура и књижевност у 
европском контексту". 

Утврдивши разлике између разматраних чинова, можемо одредити 
њихову илокутивну структуру. Путем семантичке експликације говорног чина 
тврдње издвајамо у њему следеће облигаторне елементе: 

1. Постојање доказа код говорног лица о истинитости изречених података. 
2. Експлицирање од стране говорног лица веровања у истинитост изре-ченог. 
3. Постојање интенције код говорног лица да се адресат убеди у оно што он 
казује. 

4. Преузимање од стране говорног лица обавезе о истинитости изреченог. 

Ако упоредимо понуђену илокутивну структуру тврдње и правила 
успешности овог чина која је дефинисао Серл, приметићемо разлику у погледу 
дефиниције припремног правила које гласи: 

"Ни говорном лицу, ни слушаоцу није очигледно да слушалац зна (да није 
потребно подсећати га на итд.) одређене чињенице." По нашем мишљењу, 
исказивање података који нису познати адреса ту, као припремно правило 
успешности, може да се односи на саопштење, а не на тврдњу. Тврдити се може 
нешто што је познато адресату изражавајући свој субјективни став и 
моделирајући стварност тако да се адресату представе нови аспекти познатих 
чињеница, али саопштавати можемо само оно што је било непознато. Тако се 
тврдња и саопштење могу разликовати нt: само према садржају И3рсчс1-ю1·. 

Веровање у истинитост изреченог, које је сксrшицират-ю у илокутивној 
структури тврдње 'сматрам да јс Х - У, верујем да је то тако. хоћу да и ти верујеш 
да је то тако', код саопштења јс имплицирюю ':там дај~ Х - У и ucryjyhи да је 
то тако преносим теби'. 

Разликовање према садржају пропозиције није обавезни критеријум 
дистинкције између разматраних репрезентатива. Можемо тврдити и нешто 
што је за адресата ново, а писмени карактер дискурса често налаже 

саопштавање чињеница које су већ познате адресату. Тако се говорни чин 
саопштења за разлику од тврдње често реализује у писаном дискурсу у облику 
институционализованог обавештења које заједно са молбом (захтевом) и 
понудом представља основни образац пословне интеракције. 
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Илокутивна структура саопштења обухвата следеће елементе: 

l. Постојање доказа код говорног лица о истинитости изречених података. 

2. посто.јање веровања код говорног лица у инстинитост изреченог. 
з. Преузимање обавезе од стране говорног лица о истинитости изреченог. 

3 

Експлицитна средства реализације чинова тврдње и саопштења у украјин

ском језику су перформативи Шверджу, зайевняю, йовiдомляю. Илокутивна 
структура перформатива зайевняю одликује се експликацијом убеђивања који 
је имплицитна код глагола Шверджу, али у погледу афирмисања психичког 
става (веровања у оно што се изриче) илокуције наведених средстава су изјед
начене. Уп.: 
Всяка инша група, кажете, не побоi'ться знищити школу. Запевняю вас, що 
цього робити не бояться i большевики ... 

За разлику од перформатива зайевняю облик iu.верджу се често 
изоставља, прелазећи у пресупозицију, или бива потиснут од глагола кажу, 

zадаю у конструкцији са наглашеним адресантом (заменица 1.л.). Експликација 

говорног лица у овом случају истиче да се ради о његовом личном ставу. 

Пропозиција у таквом исказу обично је изражена субординираном објекатском 

реченицом. Уп.: 

1) Якажу: все це шШучне йодiлення - не бiлыие. Не "ес-ери" ж 'i.урШуюШься в 
"Ilлyзi". 
2) В основi нацйолiШика комйарШUлишилася Ша сама. Так, !Орiю ПztлuйoвuLty, 
я свiдомо кажу це. В основi сучасна йолiШика зовсим нев Ше, що було в 1920 
роцi. 

З) Я 'i.адаю, що йеред Радянською Украiною сШоi"Шь велике завдання буГйи 
аванzардом в йоходi за звiльнення народiв СРСР, на завоювання кульiйурних 
вимо'i. йереходовоiо йерiоду. Росiйська "мужиковсiйвующая" iнiiieлizeнцiя не 
здiбна на це, над нsю ШяжiюШь Шрадицii"минулоiо. У нас цi iйрадш{ii' слабенькi. 

Аргументисање, које прати разматране исказе, указује на илокуцију 

адекватног чина, а не обичне предикације. Глаголи кажу и zадаюу овом случају 
функционишу као семантички примитиви који су илокутивно неодређени. 

Стога је логично њихово изостављање приликом реализације тврдње, када 
функцију показатеља илокуције чина преузима контекст са артументованим 

чињеницама и факултативним :м:одификаторима исказа који указују на то да се 

ради о личном ставу адресанта, иза којег он стоји. Уп.: 

1) Для мене Шейер вже нема нiякоiо сумнiву, що Дopoutкeвui.t е ШалановиШий 
учень Ефремова i наро дник ... Коли я чиШаю Дорошкевича, Шо з кожноzо рядка 
дивиiuься на мене UlляхеШний народник. В кожному рядковi я вiдчуваю Шуzу 
за iйенденцiйною (в найiiршому сенсi цьоzо слова) лiШераiйурою. 

2) Цей бiк сйрави (ерудицiя) взаzалi фаiйальний момен~u в жшuШi наuшzо 
буковинця ... Заволодiвиаt кiлькома мовами, йеречиiйавиш Ltllмaлo ющжок, нiн 
борсаsiйься в z{ьому маiПерiалi i не знав, як йоzо викорисШай1и. 

Први пример представља индиректну реализацију чина тврдње, док исю.1з 
без факултативног модификатора (пример N2) можемо сматрати редукованом 
пропозицијом експлицитно-перформативног исказа са перформативом 
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Шверджу. С обзиром на ниску фреквентност примера експлицитно
перформативног прототипа таквог исказа не можемо да констатујемо 
постојање целе парадигме. Ниска фреквентност перформатива Шверджу 
сведочи о његовој блискости семантичким примитивима6 • 

Редукована пропозиција експлицитно-перформативног исказа ,ie најза
ступљеније средство реализације тврдње. Функционисање чина тврдње 
типично је за дискурс новинског чланка или огласа, где улази у састав скоро 
свих исказа како у облику простог, тако и у облику глобалног чина. У таквим 

дискурсима тврдња често функционише као макроперформатив, изражен у 
наслову, а цео исказ је посвећен њеној аргументацији. Уп.: 
КРИТ! ДВОРИ ЈСНУВАЛИ! 

У епистоларном дискурсу заступљенији је чин саопштења који се 
реализује експлицитно помоћу перформатива йовiдомляю, iнформую и 
имплицитно путем употребе редуковане пропозиције. Наведени 
перформативи заступљени су у свим епистоларним поджанровима, где се 
њихова илокуција потпуно изједначује. 'Уп.: 

а) приватна преписка 

1) Повiдомляю: йриходив до мене Семенка ... 
2) Јнформую Шебе, зндюLtи (iiвою дойиШливiсШь, щодо чuciuo жiночих зацiка
влень:". 

б) пословна преписка 

1) Орzкомiй1ей1 науковоi' конференцii' "Проблеми цкраi'нсько- вврейських 
вiдносин" з йривмнiсШо йовiдомляв Вас йро Ше, що Ваша дойовiдь включена 
до йроiрами конференцii: Конференцiя вiдбудеШься 7-9 червня в Киввi в 
йримiщеннi конференц-залу Украiнськоzо науково-дослiдно2о iнcШuiii.yШy 

науково-Шехнiчноi' информацii' за адресою:". 
2) Информувмо Вас, що мiжнародна конференцiя "Нацiональна елiШа Ша 
инШелекШ.уальний йоШенцiал Украiни" вiдбудеШься у Львовi 19-21 жовШня 
1995року. 

в) отворена преписка 

1) Повiдомлявмо йро вiдкриШШ.я своzо йредсiй.авницШва у Львовi, яке мав на 
меШi реалiзацiю йроzрами фонду, зокрема Шаких заходiв для вшанування 
йам'яiii.и визначноzо zалицькоzо нiмецькомовноzо йисьменника Леойольда 

Захер-Мазоха: ... 
2) Информувмо, що йродовжувШься йередйлаШа на щомiсячний iс~uорико
кравзнавчий часойис "ЛiШ.ойис Червт-юi' Калини" на 1992 рiк. 

У пословно.i преписци чести су примери употребе формално трансфор

мисаних облика перформатива у 3. л. једн. који чувају еквиакционалност. А у 
рекламном дискурсу запажамо модално модификоване конструкције са ин

финитивом перформативних глагола хочу йовiдомиШи, хочу ойовiсШ.иШ.и, које 

ослабљују илокутивни напон исказа. Уй.: 

6 О семантичким примитивима види: A.WierzЬicku, Acts of Speech. Јп: Seinuntic P1·i111itives, 
Frunkfш·t-шn-Muin, Athenaшn, 1972, 1972, 122-146 
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Хочу ойовiсiйиiйи любиiUелiв книжок, що бiблiоШекам-Ltиiйальням йри 

йарафiях У АПЦ i сiUуденШам висилавмо книжки. Юним амаШорам фiлaiueлii' 
надсилавмо марки (2ашенi) ycix держав cвizuy. ПишiШь! 

Хочу йовiдомиШи йро йодальшу долю йисьмею-шка Даушкова, йро якоzо 

6 зzадка у 12 числi "Дзвона" 1990 року. 
У приватној преписци су заступљени и примери имплицитне реализације 

саопштења. Као маркер сегмента који садржи нову информацију може да 
функционише пропозиција редукованог експлицитно-перформативног исказа. 

Уй.: 

1) Новинки: 1) йриходив мiлiz{ioнep i йовiдомив, що нашi речi, кoilipi вкрали Шi 
вельми кмiШливi йарнлzи, не знайшли i сйраву йро них йрийинили." 
2) Оmож виключно йро свяz-:Па, йро моi" канiкули, що вiд 1. ОЈ. до 2Q ОЈ. 
3) Тейер йро Яновсько2о. Јз Кивва одержали койiю наказа йро звiльнення йоlо 
з йосади художньо2о редактора. 

Употреба исказа, редукованог до пропозиције сведочи о постојању пер

формативне парадигме експлицитно-перформативног исказа, чи,iи је органи

зациони центар перформатив йовiдомляю. 
Парадигма обухвата три исказа који су поцједнако еквиакционални: 

1) Перформ. глагол Pg +адресат А+ пропозиција Prop 
2) Pg + Prop 
3) Prop 

Тейер йовiдомляю вас йро Яновськоzо. 
Тейер йовiдомляю йро Яновсько2о. 
Тейер йро Яновськоlо. 

Чин саопштења у говореном дискурсу најчешће се реализује без претход

ног маркирања сегмента, који ће садржати нову информацију. У том случају 

садржај пропозиције указује на изражавање саопштења - ако пропозиција 

садржи нови референт, као и дескриптивну идентификацију његовог денота

тивног простора или предикацију са подацима о новим термима, ради се о 

саопштењу. Уп.: 

1) Сьоzоднi ховали Шако2о хлойця Шаха (я вчила ciuapшozo браШа Тараса, а 

то молодший), служив у apмii' й йрийшла телеzрама, але як заzинув, де служив 

- не знаю. 
2) Вчора було засiдання нашо2о zурШка. Дойовiдав Сашко. 

Прости чин саопштења често функционише у оквиру других макрочинова 

- молбе, позива, понуде, а реализација саопштења у рекламном дискурсу служи 
индиректном изражавању илокуци,iе препоруке. 

4 

Илокутивни чин тврдње у српском језику експлицитно се реализује по
моћу перформатива Шврдим. У правном дискурсу као илокутивно еквива

лентно средство функционише и перформатив изјављујем у исказу са 

пропозицијом, израженом објекатском субординираном реченицом. Такав пер

форматив може да се модално модификује. Уп.: 

245 



Овим йуiйем желим да изјавим да немам никакве везе са 'i.ope йоменуГйим. 
Перформатив изјављујем потпуно преузима илокутивну функцију тврдње 

у институционализованим изјавама. Уп.: 

Изјављујем да сам 5. 01.1997 уйрављао моШорним возилом ре'i.исiйарски 
број BG 687-564 у Бео'i.раду. 

Илокуцију тврдње може да реализује и глагол смаiйрам у исказу са про

позицијом која се може представити путем формуле 'Хје У', који прати илоку

тивно "оптерећено" аргументисање. У таквим случајевима смширам 

функционише не као дескриптивни глагол који описУ.iе одговарајућу менталну 

активност, већ као перформатив са илокутивном снагом тврдње. Уй.: 
Ми. студенти бео2радских универзитета, сматрамо Вас најод'i.оворни

јим за расйлеШ ове судско-йолиiuичке фарсе< .. > Странка коју Ви йредводиiiiе 
орzанизовала је миШш-t'i. који је йо времену и мeci"i1y одржавања, рукавzща 

йровокације и И.резира дирекiйно бачена у лице свим ?.рађанима и сШуденzТt.има 

који већ недељама йроiйесiйују". 
Међутим, чин тврдње може да буде реализован имплицитно - путем исти

цања чињеничног стања као истине у коју адресант верује и покушава да увери 
адресата. У ту се сврху користе искази са интензификаторима попут сиг.уран 

сам, исiйина је, чињеница је и сл. Уй.: 

1) Ойуран сам да добро йамiйиUl и свој сусреШ са нашим 'i.енијалним чудаком 
йрофесором Радосавом БоUlковићем. 
2) Чињенице су јасне: 

- и са оваквим и оволиким йримањима, йензионери су на минимуму 

минимума е'i.зисiй.енције, а за разлику од Шакође у'i.рожених младих - немају 
више времена ни снаzе да се дойунски сналазе за живоШ; 

- йензионерски фондови су йохарани йа сад лойов удељује милосШињу 
жр Шв и. 

Став адресанта, потврђен аргументима за које он верује да су истините 

може да се изнесе и без посебних показатеља илокуције. У том случају можемо 

констатовати реализацију тврдње која је најфреквентнија у поређењу са 

осталим изражајним средствима. Уй.: 

1) Превод је иначе лекiй.орисан Шри йуiйајерје Шребало да изађе у две издаваLtке 
куће йре не'i.о код нас. Тако да заисiй.а О~авица СШојановић није крива, не'i.о йре 

свеzаја. 

2) МАНДА НИЈЕ КРИВ." 
Манда је једино крив шiйо је у шо време, око 20 саши, заисШа био у свом 
ауiйомобилу на коловозу йраiй.еhи црвени ауzТt.о.лшбил и "крив је" шiйо ;е Шада 
иденiй.ификован као жрШва, 1Тt.е би йрозван на линLt. 

Исказ Тако да заисШа О~авица 0.Тt.ојановић није крива, не'i.о йре све2а ја 
можемо тумачити као редуковану варијанту експлицитно-перформативног 

прототипа са перформативом Шврдим, који формира двочлану парадигму: 

1) Pg + Prop 
2) Prop. 
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у другом примеру видимо тврдњу која функционише као макроперфор

матив целог исказа, чија се илокуција декодира помоћу контекста који садржи 

аргументе у корист изреченог. 

Експлицитно средство реализације саопштења перформатив 
обавеzийlавам најзаступљенији је у пословној преписци, где се појављује регу
ларно, за разлику од украјинског еквивалента. Уй.: 

1) Обавешйlавамо Вад да је Славистички комиШеШ Јуzославије осйlварио више 
конШакаШа са йредсШавницима научно-исй1раживачких и образовних 
uнсШиШуција са намером да у оквиру својих йланираних акШивносr-:Ии сакуйи 
информације о славистичким исШраживачким йројекШима и скуйовима. 

2) Обавештавамо Вас йоново да рачунамо са Вашим учешћем на 5. симйозијуму 
"КонШрасШивна jeзuLtкa исШраживања" који йочиње у йеШак, 0912. 1994. на 
Филозофском факултету у Новом Оlду. 

Таква експлицитно-перформативна формула може да се модификује по
моћу интензификатора учтивности који не утиче на илокутивни напон перфор

матива: 

1) ЗадовољсШво ми је да Вас обавестим да ће се следећа седница одржаzТиt у 
Урбину (Италија) у Шрећој седмици окi:Uобра 1994. 
2) Чacill ми је да Вас обавесШим да је на састанку уШврђен оквирни сйисак iTteмa 
за следећи конzрес који ће се одржаiUи у Кракову 1998. zодине. 

Као илокутивни еквивалент наведеног средства у отвореној и пословној 

преписци јавља се перформатив информишем, а у приватној- јављам. Уй.: 

1) Поводом Ваше срамне изјаве" То се не би десило у мојој Америци" Ми Вас 
информишемо йошШо као минис1Цар информисања нисШе добро обавешГii.ени 

да се у Америци никада није десила изборна краlја zласова као у нашој и не 
верујемо у Вашој Србији. (Д 6 03.1997: 10) 
2) Јављам mи, Љубице, баш лейу вeciu: оженили су се Никола и Зоран. Све је 
било скромно, иако су овде у Војводини, у Каћу, моzли да венчање обележе бти 
весело. 

Пропозиција исказа са перформативомјављам у приватној преписци може 

да се јавља посебно, као варијанта редукованог прототипа: Pg +А+ Prop. Уй.: 
НовосШи: 'Књ. Гл. избацио је Св Пеiйровића. Уређује za одбор". (АП) 
Експлицирање чина саопштења није типично за говорени дискурс, где се 

без посебних маркера износи нова информација. У неким случајевима употреба 

перформативног исказа (целог или редукованог) је непримерена због садржаја 

информације која се саопштава. 

Саопштење и тврдња могу да се реализују индиректно када се одговара

јући чин реконструише путем декодирања иплицитне предикације питања, 
молбе, предлога и осталих чинова. Уй.: 

Може ли неко да нам одzовори одакле МилуШину Мркоњићу Luoлztкe 
девизе у кући zде су za йокрали лойови и како их Шако брзо оШкрише, а толике 
убице осШаше неоткривене? 

У наведеном исказу који експлицитно реализује чин питања путем декоди

рања имплицитне предикације добијамо следећа саопштења: 'Милутина 

Мркоњића су покрали у кући, где је држао девизе', 'лопови су убрзо после 
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злочина приведени', као и тврдње: 'Милутин Мрконић располаже са великом 

сумом новца у иностраној валути за које се не зна порекло', 'многи кривични 
починиоци у земљи нису одговарали пред законом'. 

5 

Дакле, на основу изложене анализе можемо закључити да у украјинском 
језику имплицитна средства реализације чинова тврдње и саопштења потискују 

експлицитне перформативе, који се реконструишу полазећи од одговарајућих 

маркера, садржаја пропозиције и контекста и саме ситуације. 

У српском језику перформативни глагол је регуларан у писаном дискурсу, 
док у говореном је потиснут од стране дискурсних маркера. 

У оба језика перформативи, који реализују тврдњу и саопштење, 

претежно функционишу као семантички примитиви који могу да пређу у пре

супозицију без последица по илокутивну функцију исказа. 
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Jaroslav Turcan, Istrazivacko odeljenje RTV, Novi Sad 

MENJANJE KODA 1 TRANSFERENCIJA KOD SLOV АСКО -
- SRPSKE DVOJEZICNE DECE 

UVOD 

1.0. Cilj ovog rada је da pokaze pod kojim okolnostima deca ciji је maternji jezik slovacki, 
а koja zive u jezicki mesovitim sredinama u Vojvodini usvajaju srpski jezik, kao i da 
posmatra i objasni pojave koje se javljaju kod jezickog kontakta и situacijama kada deca 
koriste srpskijezik. Deca о kojimaje rec zive и pet naselja u Vojvodini, и kojima procenat 
Slovaka и ukupnom stanovnistvu iznosi izmedu 48% i 90%. 

Nase istrazivanje uzima u obzir: 
а) stepen dvojezicne kompetencije dece; 
Ь) jezicku situaciju porodica u kojima deca rastu. 

Podaci о stepenu dvojezicnosti dece i о jezickoj situaciji njihovih porodica prikupljeni 
su upitnikom koji su popunili roditelji dece. Sto se tice jezicke kompetencije, utvrdeno је 
daje 19 od ukupno 37 dece sa kojimaje obavljen razgovor dvojezicno (dalje и radu: BL)
ova deca dobro razumeju i dobro govore srpski - а 18 pocetno dvojezicno ( dalje и radu: 
iВL) - ova deca dobro razumeju, ali slabo govore srpski jezik. Kada је rec о jezickoj situaciji 
u porodicama ove dece, konstatovano је da se u porodicama 18 dece koristi i slovacki i 
srpski jezik (dalje и radu Р+), dok su porodice 19 dece jednojezicne - и njima se govori 
samo slovacki (dalje и radu Р-). Svako dete је, dakle, svrstano и jednu od cetiri grupe na 
osnovu ukrstanja ova dva kriterijuma. 

Materijal је prikupljen snimanjem jezickih iskaza dece i razgovora dece sa autorom. 
Као osnova razgovora posluzila је serija od 6 slika koje је autor najpre deci pokazao, а 
zatim trazio da mu nesto kazu о tim slikama na nematernjem, srpskom jeziku. 

Tabela 1: Jezicka situacija porodica i dvojezicna kompetencija dece 

Naselie P+;BL P+;iBL P-;BL P-;iBL Ukupno 

Aradac 4 1 1 - 6 

Backi Petrovac 2 2 1 3 8 

Glozan 5 - 2 4 11 

Кisac 4 5 9 

Kulpin - - - 3 3 

SVEGA 15 3 4 15 37 
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Ovaj rad se, dakle, bavi psiholingvistickirn aspektirna pojava koje nastaju и jezickшn 
kontaktu pri usvajanju drugog jezika па predskolskom uzrastu. Polazna hipoteza је da su 
pri proucavanju ranog usvajanja drugog jezika razlike izrnedu тепјапја koda (dalje: CS) i 
pozajmljivanja leksickihjedinica (dalje: NB) irelevantne (drugim recirna, da se izmedu CS 
i NB moze staviti znakjednakosti), dok razlike izmedu CS i transferencije (dalje: TF) rnogu 
Ьiti relevantne. Zbog toga se svi prirneri rnenjanja koda u ovorn radu posrnatraju kao leksicke 
pozajmljenice. Drugaje pretpostavka dajezicka TF ubrzava proces usvajanja drugogjezika, 
iako moze da dovede do ogresenja о pravila drugog jezika, sto ne vazi za cs. 

Terшin transferencija se u ovorn radu odnosi па prenosenje pravila (mort'oloskih i 
sintaktickih) iz rnaternjeg u nematernji jezik. Ovaj termin se koristi uшesto teпnina 
inteferencija, koji moze da irna pejorativnu konotaciju. TF se pojavljuje kao t'enomeн 
dublnske strukture i oЬicno se ispoljava kao odstupanje od lingvistickih pravila. 

U genetski slicniш jezicima, kakvi su slovacki i srpski, leksicke pozajmljenice se 
rnogu pojaviti kao: 

1. leksicke jedinice slovackog jezika integrisane u recenicu na srpskorn jeziku u 
skladu sa grшnatickim pravilima srpskog jezika; 

2. leksicke jedinice slovackog jezika koje nisu integrisane u recenicu na srpskom 
jeziku - njihova шorfolosko-sintaksicka t'orma nije u skladu sa mort'oloskiш i/ili 
sintaksickim pravilima s1·pskog jezika; 

3. takozvani medujezicki homonimi - reci koje postoje u obajezika, ali im se znacenje 
sasvim razlikuje. Na primer, imenica "obraz" (ciji је izgovor i u slovackom i u 
srpskorn jeziku skoro identican) и slovackom znaci "slika" а u srpskom "deo 
ljudskog lica". 

4. leksicke jedinice slovackog jezika za koje nije moguce utvrditi da li su integrisaпe 
ili ne u srpsku recenicu, jer su njihovi oЫici - и poziciji i tUnkciji koju irnaju u 
konkretnoj recenici - i u slovackom i u srpskorn jeziku isti. 

U ovoj analizi se NB, dakle, posmatraju sa aspekta njihove morfoloske i sintaksicke 
integrisanosti и srpsku recenicu. 

TRANSFERENCIJA SLOV АСКIН MORFOLOSKIН PRA VILA 

2.0. Transferencija morfoloskih pravila slovackog jezika u srpskim iskaziшa dece 
registrovana је kod: 

а) padeznih nastavaka; 
Ь) refleksivnih zamenica. 

2.1. Slovacke padezne nastavke u srpske reci prenosila su deca iz grupa P+;BL, Р-; iBL i 
Р+; iВL. Na primer, dete је и nominativu plurala upotrebllo sufiks karakteristican za 
vojvodanski slovacki dijalekat -е umesto srpskog sufiksa -r. ,,Мата pokazuje da su tamo 
orahe" (umesto "orasi"). Zabelezen је i primer sa slovackim dativnim nastavkoш -е. 
"Veverica nesto kaze тате" upotrehljenim umesto srpskog nastavka -i. Irna i primera 
instrumentala plurala sa nastavkorn - ата, koji је ocigledno nastao od slovackog nastavka 
-ami urnesto srpskog nastavka -от/-ет: "Hocu da se igram sa decama". 

2.2. Enkliticku formu slovacke refleksivne zarnenice ("si") uz glagole koji и srpskoшjeziku 
nisu refleksivni koristila su samo deca iz kategorija Р+; BL i Р-; iBL; na primer: "Ма/а 
veverica si drii stomak". 
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TRANSFERENCIJA SLOV АСКIН SINT AKSICKIН PRA VILA 

3.0. Prenosenje slovackih sintaksickih pгavila u srpske recenice registrovano је kao: 

а) koriscenje nepotpunih formi perfekta (krnji perfekt); 
Ь) nepravilna kongruencija sprskih glagolskih sufiksa; 
с) upotreba int'initiva umesto konstrukcije "da + prezent"; 
d) upotreba nepravilnog padeznog oЫika; 
е) upott·eba nepravilnog veznika. 

3.1. Ispustanje poшocnog glagola u perfektu u srpskim iskazima је najfrekventnija pojava 
и okviru transferencije. Опо је zabelezeno kod dece iz grupa Р+; BL, Р-; iBL, Р+; iBL i Р-; 
BL и primeriшa kao "Мата videla vuka" umesto pravilne srpske recenice "Мата је videla 
vuka". Naime, и slovackom jeziku se peI"fekat gradi samim radnim glagolskim peridevoш 
(dakle bez poшocnog glagola, kao sto је to slucaj 11 srpskom). Zabelezeni su i primeri sa 
negacijoш glagola u krnjem perfektu, kao: "Onda ga пе иЫо" umesto "Onda ga nije ublo". 

3.2. Nepravilna kongruencija srpskih glagolskih sufiksa se javlja samo kod dece koja 
pripadaju kategorijama Р+; BL i Р-; iBL. U svim zabelezenim primerima radi se о pogresпoj 
kongruenciji u broju: pomocni glagolje u singularu а radni glagolski pridev u pluralu (kao 
kod primera "Мата zeCica i dete zec је iSli kuci") ili obrnuto. 

3.3. Primeri upotrebe infinitiva umesto konstrukcije "da + prezent" zabelezeni su samo kod 
dece iz kategorije Р-; iBL: "Ја hocu se igrati" (umesto pravilnog "Ја hocu da se igraш"). 

3.4. Upotreba nepravilne padezne t'orme zabelezena је takode samo kod dece obelezja Р-; 
iBL. U primeru "Molim vodu" dete је upotrebllo akuzativ "vodu" (sto је pravilno и 
slovackom jeziku) umesto genitiva. U primeru "Za drvetom је Ыо vuk" upotreЫjen је 
instrumental (uporedi slovacko: "za stromom") umesto genitiva "iza drveta", sto ы Ьilo и 
skladu sa praviliшa srpskog jezika. 

3.5. Sашо su deca iz kategorije Р-; iВL upotreЬila veznik "da" (koji predstavlja srpski 
ekvivalent slovackog veznika ie) umesto za ovaj kontekst pravilnog srpskog veznika ,Jer'': 
"Vuk је besan da је veverica Ша kuCi". 

SLOV АСКЕ LEKSICKE POZAJMLJENICE 

4.0. Уес је receno da postoje cetiri tipa pojave slovackih NB u srpskim iskaziшa. 

4.1. Prvi tip slovackih NB predstavljaju опе koje su integrisane u srpske iskaze. Опе su 
zabelezene kod dece iz kategorija Р+; BL, Р-; BL, Р-; iBL i Р+; iBL. Као slovacke NB ovog 
tipa javljaju se najcesce glagoli i imenice. U primeru: 

"Vuk lzceo da ih pojede" upotreЫjen је radni pridev glagola koji је и оЬа jezika slican (u 
slovackom "chcel", u srpskom "liteo"). Karakteristican za pozajmljivanje imenicaje priшer 
"Onda su i§li cestom" -ovde је dete upotreЬilo slovacku imenicu "cesta" umesto njenog 
srpskog ekvivalenta "put" koja је integrisana u iskaz na srpskom jeziku, jer је upotreЫjen 
pravilan instrumentalni nastavak -от/-ет. 

4.2. Slovacke NB koje nisu integrisane и iskaz na srpskorn jeziku upotreblla su deca iz 
kategorija Р-; iBL i Р+; BL. I ovde se (kao i kod integiisanih NB) radi о imenicaшa i 
glagolima. U primeru "Vukovi su curile sline" dete је dodalo dativni slovacki sut"iks -ovi 
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шnesto srpskog -и. U ргimеш "Mala veverica kaze mami da ih pokupa" umesto pl'avilnog 
srpskog oЫika пtdnog glagolskog pl'ideva "pokupi" dete је upotreЬilo oЫik "pokupa". јег 
se u slovackom jeziku ekvivalentni ohlik (3.lice singulara radnog glagolskog prideva) 
zavrsava na -а ("pozЬiera"). 

4.3. Sledeci tip slovackil1 leksickih pozajmljenica u srpskiш iskaziшa predstavljajll 
takozvani шedujezicki 110monimi. Oni su zabelezeni kod dece iz sve celiгi kategorije: Р+; 
BL, Р-; iBL, Р+; iBL i Р-; BL. Zanimljivo је da је sашо u jednom priшeru lюшоniша 
zabelezena iшenica: u гecenici "Oni su to stavili па obraz" dete је upotreЬilo uшesto iшепiсе 
slika, imenicu "obraz," koja u slovackoш znaci "slika" а u srpskom "deo ljudskog lica". u 
ostalim primeгima шeaujezickih homonima radi se о glagolima, kao и priшeru "Pmsilaje 
zeca daje pusti" - dete је ovde upotx·eЬilo glagol ,,pmsiti", koji u slovackom znaCi "шoliti'', 
dok u srpskoш taj glagol znaci "trabli da шu/njoj ona/on posta11e bracni dгug". Моzешо 
reCi da su, sa t'oпnalne tacke gledista, svi primei-i sa medujezickiш hoшoniшiшa pravilпi, 
ali njihovo znacenjc nijc и skladu sa koшunikativnoш intencijoш dece koja su Љ upotгeblla. 

4.4. VeCina primera NB spada u grupu jezickih pozajшljenica iz slovackog jezika za koje 
nije шoguce utvrditi da li su integrisane ili nisu integrisane u iskaze па srpskom jeziku. 
Zabelezena su 62 takva priшera, i to kod dece iz gп1ра Р+; BL, Р-; iBL, Р+; iВL i Р-; BL. 
U 39 p1·imera deca su upotreЬila imenicu. U primeru "Vlk hoc~e da pojede zeca" upotreЫjena 
је slovacka imenica "vlk" umesto srpske "vuk". Razlog zbog kojeg nije moguce utvпJiti da 
li је ova NB integrisana ili пе и srpski iskaz је taj sto је slovacka pozajшljena imenica u 
noшinativu i bez nastavka - dakle u mort'oloskoш i sintaksickom pogleciu identicna svoш 
srpskom ekvivalentu. U picostalim priшerima deca su koristila slovacki umesto srpskog 
glagola t1 inace mшt'oloski, sintaksicki i seшanticki sasviш korektnoj srpskoj recenici. Na 
primer, и l'ecenici "Sova та knjigu" је slovacki glagolski oЫik 3. lica singulm-a prezeпLa 
glagola "та" upotrehljen umesto ekvivalentne.forme srpskog glagola "imati". 

Tabela 2. Transf'erencije i leksicke pozajmljenice 

% g1·es:.ik:.1 t1 ТР % g1·es:.ika t1 NB % u uzoгkн 

1. P+;BL 40% 44% 40% 

2. P+;iBL 13% 8% 8% 

3. P-;BL 2% 8% 11% 

4. P-;IВL 45% 40% 41% 

Ukupno 100% 100% 100% 

ZAKLJUCCI 

5 .1. Treba iшati и vidu cinjenicu da su slovacki i srpsk~ vrlo slicni jezici. Iz toga proizilazi 
da pojave jezicki mesovitih iskaza i koriscenje leksickЉ pozaшljenica пе шoraju u svakom 
slucaju da dovedu do teskoca u koшunikaciji. 

5.2. Mozemo konslatovati postojanjc direktne korelacije izmedu nivoa dvojezicne 
kompetencije dece i upotrebe jezika и porodici: vecina dece iz dvojezicnih porodica ( 15 od 
18) је dvojezicna, dok је veCina dece iz jednojezicnih porodica (15 od 19) pocetno 

dvojezicna. 
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5.3. Ako se podaci posmatraju iz perspektive dvojezicne ·kompetencije dece, vidi se da su 
dvojezicna deca (koja cine 51 % uzorka) naCinila sашо 42% gresaka kod TF, ali i 52% kod 
NB. Obrnuto, kod росеtпо dvojezicne dece zabelezen је natprosecan broj gresaka kod TF 
(58%) i ispotprosecan broj gresaka kod NB (48%). Ovi podaci upucuju na zakljucak da 
visok nivo dvojezicne kompetencije pozitivno utice па sposobnost dece da izbegavaju 
greske kod TF, ali пе i greske kod NB. S druge strane, izgleda da nizi nivo dvojezicne 
kompetencije stimuliSe pojavu transt'erencije u decjem izrazavanju па nematernjemjeziku. 

5.4. Uopsteno govoreCi, moze se zakljuciti da је povecan broj primera transf'erencije 
karakteristika dece iz jednojezicnih porodica i pocetno dvojezicne dece, dok је za decu iz 
dvojezicnih porodica i za dvojezicnu decu karakteristican veCi broj leksickih pozajmljenica. 

5.5. Na osnovu kvantitativnih podataka moguce је zakljuciti da postoji direktna korelacija 
izmedu broja leksickih pozajmljenica i nivoa poznavanja nematernjeg jezika - sa 
povecanjem dvojezicne kompetencije raste i broj slucajeva njihove upotrebe. То navodi na 
pretpostavku daje porast broja leksickih pozajшljenica indikator napredovanja u usvajanju 
nematernjeg jezika. 
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М i h а l Т i r, Filozofski fakultet, N ovi Sad 

NOVI PRISTUP PODELI SТILOV А U SLOV AKISTICI 

1. Jezicke razlike i slicnosti mogu se posmatrati kako и okviru dvaju jezika tako i и 
okvirujednogjezika. Jednu od oЫasti и kojima se ispoljavaju razlike и okvirujednogjezika 
predstavlja stilistika. Naime, stil и lingvistici је nacin izrazavanja kao rezultat planskog 
izbora, zakonitog svrstavanja i koriscenja jezickih i ekstralingvistickih sredstava uz 
uvazavanje tematike, situacije, Љnkcije i sadrzine komunikata, kao i tendencija autora 
(MISTRf К, 1985, s. 419). U vezi s tim iskazi korisceni za srodne funkcije odlikuju se nekiш 
zajednickim crtama Cijom generalizacijom dolazimo do pojma Љnkcionalni stilovi. 
Dijahronijski posmatrano, и zavisnosti od istorijskih uslova menjaju se komunikativne 
situacije i funkcije, а samim tim i jezicki elementi, zapravo njihov odaЬir. Stil је dinamicka 
kategorija: stalno se razvija i menja u pogledu oЬima, sadrzine i trajanja. Aspekti 
konstituisanja funkcionalnih stilova se kod raznih istrazivaca razlikuju: kod klasifikacije 
jedni uzimaju и obzir istorijski momenat, drugi stilsku normu, odnos prema stan
dardnom/knjizevnom jeziku i druge faktore. 

Stil је veoma sirok pojam. Radi ilustracije navodimo njegove vrste date и recniku 
S lovn (k slovanske lingvisticke te rminolo g ie ( 1977, s. 4 7 6-480): objekti van stil, funkcionalan 
stil, govorni stil, konverzacioni stil, strucni (profesionalni) stil, prakticni stil 
(administrativni, poslovni, trgovacki), naucni (znanstveni) stil, naucno-popularniy 
(znanstveno-popularni) stil, puЬlicisticki stil, novinarski stil, retorski (govornicki) stil, 
knjizevni (umetnicki) stil, individualni stil, stil autora, stil (konkretne) enuncijacije, stil 
literarnog (knjizevnog) dela, stil umetnickog pravca, stil epohe. 

2. О dinamicnim procesima и stilistici svedoCi sistematika stilova data kroz istorijski 
presek. Polazimo od razvoja ove relativno mlade lingvisticke nauke и slovakistici. Najpie 
је prihvacena klasifikacija koju је dao В. НА VRANEK ( 1942, s. 409) sa govorniш, naucnim 
i umetnickim stilom prosirena za puЫicisticki stil, te klasifikacija ciji је autor К. 

HAUSENBLAS (1962, s. 191) (tzv. kompleksni i simpleksni stilovi). U skolskoj praksi, ali 
i и nauci se osvedocila klasifikacija ciji је autor Е. PAULINY (1960, s. 229) ро kojoj se 
razlikuju umetnicki stil i stilovi privatnih ijavnih saopstenja i sisternatika F. Mika (MIKO, 
1970) koji operise samo sa cetiri primarna stila (govorni, umetnicki, poslovni, naucni). 

Do kraja sedamdesetih godina и podeli stilova primenjivan је dihotomijski princip 
racvastog tipa koji је uveo Ј. MISTRIK (1977, s. 99): 

а) Postoje individualni i interiпdividualni ( objektivni) stilovi. 
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Ь) Interiпdividualni (objektivni) stilovi se dele ш1 umetnickc i na predmctne, odnosno 
teшatskc (u slovakistici teпnin "vecne styly 
с) Teшatski stilovi su: 1. stilovi pгivatпog koшuniciranja i 2. stilovi javпog 
koшuniciran ја. 

d) U stilove javnog koшuniciranja spada: <кlmiпistп1tivпi stil, павспi stil, puЫicisticki 
stil, retorski stil (tu sc vec odstupa od pгincipa dilюtoшijc). 

Govorni stil kao stil pгivatnog koпtakta kOI'isti sc u шzgovOl'iшa hliskЉ osoha i 
poznanika. Sеш teпnina govorni stil u opticaju јс i pojam konverzacioni stil i Љmilijarni 
stil. 

3. Osшndesetih goclina slovacka stilistika prelazi na tl'ihotoшijski kriteгijшn Ll podeli 
stilova (MISTRfK, 1985, s. 423). Ро Mistгiku, kategoгije privatni - javпi su l'elativne i 
ukrstajв se. Radi ilustracije navodimo retorski stil koji шоzешо primcпiti kako unutш· kгuga 
Ыiskih ljudi (u poгodicnoj atшosferi: zdiavice, dcbatc i sl.) tako i u izrazito of'icijelniш 
sгedinama. Analogпa konstatacija vazi i za naucпi, adшiпistrativni i govoшi stil. MisLiik 
brise, dakle, kiiterij sredina i adгesat (privatпi - javni), ali i iпdividualni - objektivni i 
umetпicki - pгedmetni uz uvodenjc opozicijc ohjektivni - subjektivni i uz вvodenje u sisteш 
danas vec pl'oduktivnog esejistickog stila. Posle ovih izшena i dorшna u slovakistici se 
priшenjuje trilюtoшijski princip н klasit'iknciji stilova. Postoje: 

а) objektivni stilovi (naвcni i administrativni), 
Ь) subjektivni stilovi (govorni i umetnicki) 
с) objektivno-subjektivni stilovi (puЫicisticki, rctorski i esejisticki). 

Granice stilovn ponekad nisu dovoljno ostre. Sern toga stilovi u jeziku razvijaju se i 
шевјајu znntno brze od lcksike, gramatike i t'oпetike. Novi stil шоzе dn se f'ormira u kl-atkom 
vreшenskoш periodu. Ilustracije radi navodiшo naucni stil u standardnoш slovackoш 
jeziku, koji је росео da sc oЫikuje krajem pшslog veka. Posto је naucпa c\ostignuca u 20. 
veku Lrcbalo prezentirati пс sашо strucnjaciшa vec i siriш slojeviшa, doslo је clo 
rasclanjivaвja: гazlikujeшo naucni stil (u slrogoш sшislu) i рор11lашо-шшсni stil. 
Popt1laп10-naucni stil se u vecoj meri prihlizava gоvошош stilн, kako Ьi i nestгucnjak hаг 
u osnovniш crtaшa sl1vatio dostigпuca odгec1ene nauke. 

4. Govoшi stil karakteristicш1 је za privatne kontakte. Za јеdш1 od пjegovih glavnill 
osobina smatrшno usшenost, suhjektivпost i dUalogicnost. Moze se realizovati i u 
pisшenom oЫiku. Ne izbegavaju se ni sвpslandardni oЫici (nрг. porodicna 
korespondencija, drшnsko stvaralastvo i proza - reciшo na srpskohгvatskom jezickom 
podrucju Popoviceva Pokondirena tikva i Mihailovicev Petrijin venac). 

Umetnicki stil kao stil beletгije odlikuje se isto tako subjektivnoscu. Knjizevno delo 
iша i koшunikativnu i estetsku t'unkciju; radi njegove interpretacije neophodпo је snvladaLi 
pitanja iz teorije knjizevnosti. Stilisti nabrajaju sledece osnovпe kш-akteгistike шnetnickog 
izгaza kojiшa se postize estetski kYalitet: varijaЬilnost izrazajnih siedstava, пjihovн 
originalnost, пovost, ikonicnost (slikovitost), poliшorЉost i neponovljivost. Stoga је 
шnetnicki stil u svojoj sustiпi stilski prшncnljiv, varijaЬilaп, dinшnicaп. 

5. Naucni stil (sa svojom podvrstoш popularno-naucniш stiloш) odlikнje se tiшe sto 
se najcesce javlja u pisanom ohlikв, а karakterisu ga i ove osoЬinc: ohjcktivnost, 
monologicnost, javnost, pojmovnost, tacnost, razgovetnost i strucnost. U okviru njega 
postoji vise zanrova i о svakoш od njih moze se posebno govoriti sa jezickog aspcktn. 
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Iшpшtovane recenicne шodelc (pre svega pod uLicajeш neшackog i latinskog jezika) 
nalazinю u administrativnoш sLilu, poпekad nazivaпom i adшinistativno-pravniш, odnosno 
pejorativno kancelarijskim ili sluzbcnickiш stiloш. (Detaljnije о osoЬinaшa ovog stila i 
ostalih stilova vidi i: MISTRIK, 1985, s. 426-544.) 

5. Medu subjektivпo-objcktivпe stilove spad~~u: puhlicisticki, retшski i csejisticki. 
а) U udZЬeniciшa stilistike se ukazuje па ovc cetiri spcciЛcnc оsоЬiпе puЫicistickog 

stila: iпf'oпnativrюst, varijaЬilпost, konciznost i aktualizovanost. Daje se prednosL opste 
poznatoj leksici pri сешu se ponekad poseze i za ekspгcsivnim reciшa (naгocito u 
analitickim i beletristickim zaпrovima) da Ьi se privukla paznja citaoca, slusaoca ili 
gledaoca. U odnosu na druge stilove iшaju veliku t'гckveпciju i·eci stгanog pшekla. 

Moгf'oloske i sintaksicke konstrukcije su jednostavne, mogli Ьismo reCi stereotipne. U 
puЫicistickoш stilu dominiraju proste i prosto-prosirene recenice, шаnје su zastupljene 
slozeпe recenice. u inforшativno-propagaш.lniш zanroviшa srecemo se sa 
enumeл1tivnoscu. Svaki шedij (novine, radio, televizija) iша svoja izrazajna sredstva koja 
proisticu iz objektivnih okolnosti: dok se pisanoш tekstu l1 novinшna citalac шоzе vracati 
(stoga su tu ponekad i slozenije konstrukcije) i dok tешро u praceпju teksta diktira upravo 
citalac, dotle slusaocu radija i gledaocu televizije se moraju saopstavati jednostavпije 
recenice kako Ьi se гесерсiја teksta odvijala nеошсt~шо. Sеш prozodijskЉ еlешепаtа Ll 

govorniш eшisijшna (naгocito u televiziji) od zпасаја su i ekstralingvisticki eleшenti. 
Ь) Zanrove i osoЬine retoгskog stila u slovackoш jez.iku је detaljno proucio .Т. 

MISTRIK (1978). Ро njemu postoje: а) agitaciono-propagandni govori, Ь) naucni govori, 
с) piigodni i ceremonijalni govori-besede. Ovaj stil sc kod svih naroda oslanja na antiku 
prilagodavajuci se konkretnim pгilikшna. tJ nacelu vazi pravilo da jezik sa bogatijoш 
tradicijom ima гazvijeniji retorski stil. Osnovne osoЬine i najtipicnija retoгicna sredstva 
podudaraju se шanje-vise u sviш jeziciшa usled Љnkcija govornistva. Rctorski slil se 
odlikuje pre svega spojenom subjektivnoscu i objcktivnoscu. То је stil javпog razgovoгa 
dvaju kvantitativno asimetгicnih "lic::i" (pojedinca i kolektiva). Govori pojedinac, ali aclгesat 
odnosno percipijent је poznat i prisutan i moze и tokLJ govora izгazavati svoj stav i вticaLi 
na naCin i sadrzaj iskaza govoгnika. Govoгnik iша unapred utvrdeп cilj i гadi пјеgа 
svrsishodno оdаЬiге jezicka sredstva. 

Medu osnovne karakteristike гetoгskog stila spadajв: usmenost, sugestivnost, 
ilustrativnost i adгesnost (zna se kоше је konkretni govor namenjcn). U realizovanшп 
govшu od znacaju su ekstralingvisticki clementi. Sugestivnost se posLize inveпtaroш 
stiшulativnih i ubedljivih izraza koji iшaju za cilj pridoЬiti i ubediti peгcipijente. Et'ikasпa 
su ш.J.rocito sredstva kojima se govor dгaшalizuje, odnosno kojima se izaziva nareLost i 
radozпalost. Govoгnik шоrа delovati snagom argшnenata i duЬinom misli. 

с) U okviru stilova subjektivno-objektivniш pгistupoш se odlikuje i esejisticki stil koji 
priшenjuju narocito pisci i knjizevni kriticari. Njegova subjektivnosL se ispoljava u izhoru 
i speciйcnoш vidcnju prohlcmatike. Individualnoscu izгaza esej је vсоша Ыizak 

umetnickom stilu. Misli se tu nadovezuju ро principu asocijativnosti: autor пе odreduje 
unapred plan obrade teme. Recenice se гadaju spontano, kao bez рriргеше. 

U esejistickoш stilu uocavamo spгegu dvaju protivuгec.nЉ tenclencija: koпkгetnosti i 
esteticпosti. S јеdпе stпше se govori rш.:ioпalno о konkretniш рrоЫсшiша, s dгuge stпшс 
sc kшiste beletristicki, estetski eleшenti. Esejisticki stil se пајсеsсе iлiшenjuje pгilikoш 
interpгctacije knjizevnil1 dela, оdпоsпо prilikoш kritickog osvrLa па stvaгalastvo i zivol 
pisaca. Ima dodirnc tackc sa neko1iko stilova (puЫicisticki, pupulaшo-шшcni, гetш·ski i 
шnctnicki stil). 
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Esej kao zanr odomacen је u svakoj knjizevnosti. Na srpskohrvatskom govornom 
podrucju medu istaknute esejiste spadaju Isidora Sekulic, Antun Gustav Matos, Miшslav 
Кrleza i drugi. 
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DER NЕИЕ ZUTRПT ZUR SТ!LSVERTEILUNG IN DER SLOVAКISТ!K 

/11 der achtzigen Jahren geht die slovakisclie Stilistik vom dichotomischen Prinzip in 
der Stils- klassifikation ( individuell und interindividuel) iiber zur TricJzotomie. Es giЬt 
folgende Stils: а) objektiver (wissenschaftlicher и. administrativer), Ь) objektiv-subjektiva 
(puhlizistischer, retorischer и. essayistischer), с) subjektiver (sprachlicher und 
kiinstlerischer ). 

Јп dieser Arbeit тап widmet mehr Aufmerksamkeit dеп retorischen und den 
essayistischen Stil. 
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М i l о s l а v Daro vec, Filozotski Љkultet, Bratislava 

SLOVACKI DOPRINOS TEORIJI SТILA, KONFRONTACIONOJ 
SТILISТICI 1 SТILISТIC/ PREVODA 

NadovezujuCi na ret'erat Mihala Tira о klasiЛkaciji Љnkcionalnih stilova u slovackoш 
jeziku, pokusaceшo s jedne strane detaljnije razшotriti klasiПkaciju ћшkcionalnih stilova 
u slovackom knjizevnomjeziku ро Frantiseku Miku sa osvrtom ш1. njena tcoгetska ishodista, 
а s druge strane ukratko karakterisati njegovu konccpciju stila i sa uvidoш u mogucnosti 
njene primene u stilistici prevoda i kont·rontacionoj stilistici. 

1. Kako је pomenuo М. Tir, F. Miko izdvaja u slovackom knjizevnoш jeziku cetiгi 
osnovna Љnkcionalna stila: govorni, poslovni, naucni i umetnicki; prva dva od njih 
nazivamo prakticni stilovi, druga dva kulturni. U sustini, rec је о klasit'ikaciji Ыiskoj В. 
Havraneku na govoгni, naucni (prakticni, teoretski) i шnetnicki stil; interesantno kod nje је 
to da organski izrasta iz Mikove opste koncepcije stila, koju njen autor naziva izrazajпa 
koncepcija stila. Osпovni ројаш ove koncepcije је izrazajna vredпost (osobina, kategorija) 
jezickih sredstava. Pod ovim ројmош podгazuшevaшo utisak koji kod nas izrazavaju 
jezicka sreclstva u jezickom iskazu (tckstu) i koji se kod intuitivne stilske analize 
karakterizujc izraziшa, kao sto su stilska Iinoca, surovost, emocionalпost, apstraktпost, 
jczgrovitost, opsirnost i sl. Ove vл~dnosti nisu odlika pojedinih jezickih sredstava nego sc 
odnose па celokupna sredstva; dakle, пе posmatгaju se pojedini jezicki nivoi (lcksicki, 
sintaksicki, mori"oloski, akusticki), vec sc prevazilazi granica jedпog nivoa, iako odreueni 
tipovi izraznjnih vrcdnosti m<inje-vise inkliniшju kn izrazavnnju sгedstviшa datog пivoa. 

Frantisek Miko је na osnovu empirijskih saznanja, do kojih је dosao analizoш niza 
tekstova, postepeno otkrio i opisao sistem ovih izrazajnih vrednosti, koji predstavlja 
polaziste svih njegovih stilistickih istrazivanja (vidi njegove radove Estetika vyrazu1 

Bratislava 1969, Text а .~tyl, Bratislava 1971, а narocito Od epiky k lyгike, Stylisticke prieгezy 
literaturou, Bratislava 1973 ). 

Ovde cemo sашо ukratko karakterisati osnovu datog sistema. Сео sisteш јс zasnovaп 
па pretpostavci dit'erencijacijc osnovne jezickc Љnkcije. Pojedine izrazajпe vrednosti sн 
sastavni delovi ove fuпkcijc, а ро pravilu uvek ро dva nalaze se u protivurecniш odnosiшa 
(pгivativniш, graduelniш i ekvipolentnim). Jezicka Љnkcija se priшarno deli па dve 
komponentc: operativnost i ikonicnost. Ove komponente odgovaraju dvema dimenzijama 
koшunikacije, i to odnosu ekspedijenta рrеша pericipijentu (operativnost iuaza) i odnosн 
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teksta prema realnosti (ikonicnost/slikovitost izraza). U okviru operativnosti i ikonicnosti 
izraza realizuju se dve linije izrazajnih vrednosti: unutrasnja graduelna linija i spoljna linija 
izrazajnih kategorija. 

U unutrasnju graduelnu liniju u okviru operativnosti izraza spada oglas 
(int'ormacija) vrednovaпje-poziv; to su tri stepena 
operativnosti. Spoljna linija se formiш protivurecnoscu izraza: · 

socijati vnost 

t 
poziv - vrednovanje- oglas operativnost 

l 
subjektivnost. 

Unutrasnja graduelna linija и okviru ikonicnosti је determinisana kategorijama 
tekstualnost - sukcesivnost - varijeta - potpunost- sirina ... , 
а spoljna linija protivurecnih kategorija pojmovnost i dozivljajnost izraza ovako: 

pojmovnost 

t 
ikonicnost - tekstualnost - sukcesivnost - varijeta 

i 
dozivljajnost 

ОЬа protivpola spoljne linije protivurecnih izrazajnih kategorija и okviru 
operativnosti i ikonicnosti se dalje razvijaju specit"ikacijom date izrazajne kategorije 
u odnosu prema nadredenoj kategoriji: 
operativnost- socijativnost - komt'ormnost- autonomnost".; 
operativnost- subjektivnost- ekspresivnost - emocionalnost."; 
ikonicnost - pojmovnost ---+ apstraktnost ---+ deduktivnost ... ; 
ikonicnost - dozivljajnost---+ aktuelnost - markantnost - kontrast". 

Na osnovu primene odgovarajucih izrazajnih kategorija и tekstu, odnosno и skupu 
tekstova definise F. Miko i stil (Ьilo stil pojedinog teksta, ili tzv. vise stilove: stil autora, stil 
razdoЬlja, te па kraju i najvisi stil, tj. Љnkcionalni stil) kao (dinamicnu) kont"igшaciju 
izrazajnih vrednosti и tekstu. 

Od dotadasnjih uoblcajenih karakteristika stila, u kojima se pod stilom pod1-azumeva 
izbor, odnosno sistem jezickih sredstava kojima odgovara odl'edena Љnkcija, Mikovo 
shvatanje stila se Ьitno razlikuje ро tome sto se polazi od funkcionalnog aspekta: stilje izbor 
(sistem) izшzajnih vrednosti (tj. specit"icnih funkcija) kojima odgovaraju odredena jezicka 
sredstva. Vidimo da Mikovo shvatanje stila vise odgovara imanentnom stilistickom pogledu 
na tekst nego и definicijama prvog tipa. 

Posle ove karakteristike Mikove izrazajne koncepcije stila mozemo nadovezati na to 
sto smo konstatovali u uvodnom delu ovog pl'iloga; naime, Mikovo rasclaпjivanje 

t"unkcionalnih stilova polazi od ove koncepcije stila. Cinjenici da funkcionalni stilovi 
predstavljaju najvisi stepe11 uopstavanja stilske karaktcristike tekstova odgovara 
kont'iguracija njihovih izrazajnih kategorija. Svaki od navedena cetiri osnovna ћшkcinalna 
stila se odlikuje prisustvom jedne osnovne izшzajne kategorije (tj. operativnosti, odnosпo 
ikonicnosti) i jedne direktno podredene izшzajne kategorije iz ikonicnog Ыоkа (tj. 
pojmovпost, odnosno clozivJjajnost). Recimo govorni stil se konstituise simblozom 
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opeiativnosti i dozivljajnosti, poslovнi stil simЬiozoш opeшtivnosti i pojшovnosti, паuснi 
stil simЬiozom ikonicпosti i pojmovпosti, а шnetпicki stil simblozoш ikonicnosti i 
dozivljajnosti. 

U vezi sa opstom orijentacijom ove kont'erencije na pitaпja kontJ:oпtativпe 

/kontrastivne lingvistike treba ukazati na znacaj Mikove izrazajпe koncepcije stila za 
kont'roпtativnu stilistiku i stilistiku prevoda. Validnost ove koпcepcije naroCito za kritikн 
prevoda proverio је sam autor и radu Stylove konfrontacie (Bratislava, Slovensky spisovatel' 
1976). 

Knjiga sadrzi rezultate istrazivanja kako se primeпjuju kolokvijalizшi 11 tekstovi1ш1 

шnetnicke knjizevnosti i kakav efekat imaju и шпetnickom tekstu datog jezika pгevedcпi 
na drugi jezik. 

U uvodnom delu kпjige obraduju se osnovпi proЫemi uporedne stilistike i stilistike 
prevoda. Ро Miku ove dve discipline razlikuju se и оvоше: uporedna stilistika pioucava 
podudarnosti, odnosпo razlike stilskih sistema posmatranih jezika bez uvida и pгaksu, dok 
stilistika prevoda polazi od rezultata ovog istrazivanja i proucava ekvivalenciju и prevodu, 
odnosno ogranicenja koja su proistekla iz stilske diferencije posmatranih jezika. РоsеЬпс 
poglavlje posvecuje se karakteristici kolokvijalnosti, odnosno govorпoш stilu (pod 
termiпom kolokvijalnost autor podrazumeva estetski valorizovan govorni stil, tj. govoшi 
stil upotrehljen и uшetnickom tekstu). U vezi sa primenom pomenute iz1-azaj11e koпcepcije 
stila i govorni stil (te i kolokvijalпost) se posmatra kao izrazajпa vredпost, i to koшpleksш:i 
izrazajпa vredпost, odnosno specif'icпa komuпikativna t'unkcija koju imajн jezicki iskazi Ll 

uoЬicajenom sporazumevanju. Karakteristika govornog stila se, dakle, sastoji u 
rasclanjivanju ove kompleksne izгazajne vrednosti na izrazajпe vrednosti nizih stepeш1 
uopstavaпja sve do vrednosti dalje пerasclanjivЉ. Na osnovu prisustva i stepena primenc 
datih izrazajпih vrednosti (tj. uoЬicajene funkcije sporazumevanja) odreduje autor tipove 
govornog stila: osnovni tip i njegove varijaпte (konverzacioni i ikonicпi varijant). U 
osnovnom tipu reprezentovanom uoЬicajenim dijalogom preovladuje operativпost i u 
okviru nje subjektivnost izraza, и konverzacioпoj varijanti ope1-ativnost i u okviru пј<.: 

asocijativnost izraza. U ikonicnoj supvarijanti se operativnost uЬlazava, а pojacava se 
ikonicnost izraza, i to Ьilo nјепа unutrasnja liпija (tekstualnost ---> sukcesivnost ---> 
varijeta ... ; to је epsitolarna supvarijanta ikonicne varijaпte), Ьilo spoljna liпija ( dozivljajnosl 
izraza) - to је pripovedacka supvarijanta ikonicne varijante. 

Najveci deo prikazivane knjige sacinjavaju stilisticke analize kпjizevnih tekstOVi:' 
(slovackih, ceskih i poljskih) reprezentovanih karakteristicnim odlomcima, i vrednovanjt 
пjihovih prevoda (slovacki original - ceski, odnosno poljski prevod; ceski, odnosno poljsk: 
original - slovacki prevod) sa aspekta primene kolokvijalnosti. Isticanje ovog aspekta koc 
stilisticke analize motivisano је time sto је upravo govorni stil и pojedinimjezicima izrazitc 
idiomatski i prevodilac mora da savlada odredene prepreke. Ova idiomaticnost se ispoljav' 
u posebnosti odnosa oЫika kolokvijalnog izrazavanja prema knjizevnom jeziku (u dаtшт 
slucaju prema njegovom uшetnickom stilu) na јеdпој strani i prema dijalektu па dгugo~ 
straпi. Radi se tu, npr., о razlikama u stepeпu pojediпih izrazajnih kvaliteta tipicnih z' 
govorni stil (stepen ekspresivnosti, socijativnosti, komike i sl.). Sa ovog aspekta su upravc 
stilisticki sistemi konfrontiraпih jezika izrazito dit'erencirani. Ovu cinjenicu uzima u obzi1 
autor и koпtrontaciji originala i prevoda kao objektivni t'aktor koji znatno utice na izrazajш: 
direrencije izmedu originala i prevoda, а istovremeno potvrduje razlike и karakte1·L; 
kolokvijalnosti izrazavanja и odgovarajuCim jezicima. 
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Mozemo reci da stilisticke analize tekstova (trinaest proznih i јеdап dIЋшski), kao i 
vrednovaпje njihovih prevoda predstavljaju eklatantan primeг dosledпe povezanosli 
te01·etske koncepcije sa resavanjem parcijalnih рIОЬlеша. U svakoj od cetrnaest glava 
primenjuje se isti metodski postupak. Najpre је to stilisticka analiza teksta originala sa 
aspekta primene elemenata kolokvijalnosti i njihovog odnosa prema elementima knjizevпog 
izrazavanja. Ova analiza је izrazito t"unkcionalna; naime, konstatovanje оdгеdепе izшzajne 
strukture povezuje se sa takvim komponentama izgradпje teksta, kao sto su kaгakteristika 
likova i njihovih odnosa, idejno opredeljenje, estetske specit'icnosti teksta i sl. Analiza 
polazi od identif'ikacije i tih najsuptilnijih izrazajnЉ kvaliteta jezickih sredstava, koji 
odreduju kolokvijalno, odnosno knjizevno izrazavaпje. 

U ocenjivanjt1 prevoda se polazi od odredivaпja poшei-anja pojedinЉ еlешепаtа L1 
odпosu па шiginal. 1 tu se dosledno koristi sisteш izгazajпih kategorija. U drugoш delt1 
analize prevoda se konstatuje broj i intenzitet poшeranja и pojediпiш iuazajпim 

kategorijama i posledice koje iz toga proisticu za opstu ocenu prevoda. 
Metod kont'rontacije originala i prevoda primenjen u prezentiгaпom radu bcz sшnnje 

potvrduje da је korisno priшenjivati Mikovu izrazajпu koncepciju stila i u kiitici prcvoda. 
Naime, radi se о tome da је sistem izrazajnih kategorija, kako ga interpretira F. Miko, н 
sustini univerzalan (bar kada posшatrшno jezike sa razvijenim sisteшoш stilova), te pгuza 
pouzdanu uporednu osnovu za stilsku konfшntaciju originala i prevoda. 
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Topoljski Апа, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KATEGORIJA ASPEKTA U FRANCUSKOM, SRPSKOM I 
SLOV АСКОМ JEZIKU 

Od kategorija vezanih za glagol aspekat, ili vid, је mozda najteze definisati 
odnosno ograniciti. Iako и gramatikama nalazimo da pod aspektom treba imati и vidu 
sve ono sto је vezano za tok, trajanje radnje izrazene glagolom, mi сето nase 
istrazivanje svoditi na analizu odnosa svr~en / nesvrsen ( odnosno fait accompli / fait 
non-accompli), kao sto to preporucuje David Cohen u svom delu L' aspect verbal1

• Na 
taj nacin сето izbeci ono sto nemacki gramaticari nazivaju " aktionsaai1" ( mode 
d'action), jer Ьi nas to isuvise daleko odvelo. 

Kategorija aspekta se najvise proucava и vezi sa slovenskim jezicima, јег tu se опа 
najlakse uocava; i Emil Benveniste u svom Аппиаirе du college de Fraпce2 kaze: С' est 
le verbe slave qui а fourni а la theorie de l'aspect son cadre et ses oppositioпs. Or 
quaпd оп eпvisage les systemes aspectuels ho1·s du monde indo-europeeп, оп s'aper~oit 
que le slave пе represente пullemeпt ип Туре соттип, аи contraire, с' est ип type 
exceptionnel, fortement gramaticalise, ой aspect et temps sont fortemeпt associes. Ovde 
vidimo da i Benveniste pitanje aspekta vezuje i za kategoriju glagolskih vremena. 

U slovenskim jezicima ро pravilu, svaki svrseni glagol (sem nekoJiko izuzetaka) 
ima odgovarajuci par nesvrsenog oЫika, i obrnuto, dodavanjem prefiksa, infiksa, 
akcentovanjem; i to nezavisno od ostalih kategorija vezanih za glagol kao sto su vгeme, 
nacin itd ... na pr.: 

sr.3 pisati - napisati 
dati - davati 

sl. pisat' - napisat' 
dat' - davat' 

Ali, kad hocemo da izrazimo da smo upravo nesto zavrsili, necemo upotreblti 
prezent svrsenog glago1a, nego perfekat и srpskom, odnosno preterit и slovackom jeziku. 

1 David Cohen, L'aJpect verbal, Pшi.s, P.U.F., 1989 
2 Einil Benveniste, A1111uaire du со!lеде de Fгшн:е, Pal'is, 1961 
3 sr. ~itaj : srpski 
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sl. ~itaj : slova~ki 
fr. ~itaj : francuski 



Dalje, primecujemo da ako postoji oЫik prezenta kod svrsenih glagola, оп se u srpsko111 
upotreЫjava uglavnom samo uz vez.nik da u konstrukcijama sa modalnim g1agolima пр1·.: 

Hocu nesto da napisem. 

U slovackom, kod tih konstrukcija, imamo oЫik infinitiva kao и francuskom: 

sl. Chcem nieco napisat'. 
fr. Је veux ecrire quelque chose. 

А oЫik svrsenih glagola u prezentu и slovackom jeziku ima znacenje futшa : 

sl. Nieco ti napisem. 
sr. Napisacu ti nesto. 

U francuskom jeziku aspekat nije шorfo\oska vec sintaksicka kategorija, tako da se 
sluzimo komЬinacijom razlicitih jezickih instrumenata za izrazavanje 
svrsenosti/nesvrsenosti glagolskih radnj i. То su: 

vremena, јег aspekat se izrazava opozicijom : "temps simple/ temps compose" 
(prost/slozen oЫik). Sto prakticno znaci da postoji opozicija present, imparfait, 
Љtur \ passe compose, plus-que-paгf'ait, t'utuг antei·ieur; 
prilozi, па primer: longtemps, toujours\ tout а coup, en un moment ... 
prefiksi (mada u znatno manjem broju postoje u glagolskoj derivaciji), na primer: 
courirl accourir, dormir/ s' endormir itd., ali tu moramo napomenuti da i ovi 
glagoli u prezentu j'accours, јет 'endors, ne oznacavaju svrsen cin nego u st1stini 
znace је cours et је vais bientдt arriver, odnosno је vais Ыentot donnir. 

Iako nam је namera da se ovde ogranicimo na pitanje aspekta u pasivnim oЫicima, 
treba imati u vidu i ove Ьitne razlike kada se govori о glagolu u t'rancuskom, srpskom, i 
slovackom jeziku. 

Sto se pak pasiva tice, ovde сето se zadovolj iti najsiгe prihvacenom definicijom а 
опа glasi: 'Pasiv је oЫik glagola koji nam omogucava da iskazemo u Љnkciji subjekta 
ono/onog koji na neki nacin trpi radnju, а svaki pasivni oЫik ima odgovarajuci aktivni 
oЫik'. Ova definicija podrazumeva da samo tranzitivni glagoli mogu imati pasivnu 
transformacij u. 

U francuskom jeziku ideju pasiva pored perifrasticnih pasivnih oЬ\ika 

tipa 1 : ( l) La souris est mangee par le chat 
pasiv izrazavaju i oЫici sa takozvanim simetricnim glagoliшa 
tipa 11 : Le Linge sесћ.е. 
i oЫici nekih pronominalnih glagola, tj. glagola sa povratnom zamenicom se 
tipa Ш : Le vase s'est casse. 

Prvi tip pasivne transt'шmacije nazivamo i pasivnom diatezom ili "la voix passive". 
Као sto smo pomenuli, uslov је da glagol bude tranzitivan da Ьi i·ecenica tipa: 
SN+V+SN'4

, pasivnom transformacijom postala recenica tipa: SN'+V'+SN, sa У' 
glagolom u pasivnoj konstrukciji. 

4 SN iшbjekat 
SN' objek:it 
У gl:igol 
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Prema tome najcesce pomenuta 1·ecen ica ( 1 ), kada se pomene fгancuski perifrasticni 
pasiv, ima odgovaгajнci oЫik u aktivu sa prostirn glagoskirn oЬ\ikom u prezentu: 

Le chat mange Ја soшis 

Mogli Ьismo zakljuciti prema opoziciji kојн smo na pocetku izneli da prost oЫik 
zпaci nesvrseпo (fait nоп accompli), slozen oЫik svrseпo (fait accompli), odnosno sto se 
aspekta tice prezent aktiva, јег је p1·ost оЫ ik, пе moze ро znaceпju odgovaгati p1·eze11tL1 
pasiva, јег је slozen oЬ\ik. Stoga mozemo tv1·diti da се u ovom p1·i111erL1 ргеzепt pasiva 
doЬiti svoj ekvivalent u s\ozenom oЬ\iku aktiva, LI passe compose-u, i ta recenica је : 

Le chat а mange la soшis. 

Slican primer za pasivnн koпst1·нkciju se nece naci ni u ud:Zbenikll spгskog пi LI 

udzbeniku slovackog jezika zbog seшanticke vrednosti glagola, јег on ne пюzе da opise 
stanje, i zbog nemogucnosti da se ovde iskaze agens radnje. Ne шozemo reci 

sr. * Mis је ројеdеп od stгane macke. 
sl. * Mys је zjedena mackou. 

Као sto vidiпю, proЫem nije morfoloske пеgо sintaksicke prirode, је1· potrebпi 
oЬ\ici ako postoje, oni se ne upotreЬ\javajll. Ako hocemo na srpskom ili па slovackom da 
istaknemo objekat radпje, mozemo jednostavno obrпuti red reci, p1·i cemll glagol ostaje LI 
aktivu. 

sr.Misajede macka. 
sl. Mys је macka. 

Konstatujemo da pгezent glagola - mange - odgovaгa oЫiku nesv1·senog glagola u 
p1·ezentu - sr. jede/ sl. је -, dok passe compose - а mange - odgovaгa oЫiku svгsenog 

glagola u peгt'ektu - sг. је pojela/ sl. zjedla -. 
Medutim dalje primecujemo da se sitнacija menja zavisno od peгfektivnog ili 

iшperfektivnog karaktera t'rancuskog glagola. Tako prezentu pasiva glagola aime1· 

(2)' Il est aime - sr. voljen је - sl. milovany је. 

odgovara гecenica sa aktivnim glagolskim oЬ\ikom takode u prezentu: 

(2) Оп l'aime - sг. vole ga - sl. miluju ho. 

а ne, kako Ьismo zakljuCili iz prethodпog, slozenom vremenu aktiva, tj. passe compose-u. 
То znaci da u ovom slucaju, zato sto glagol izrazava staticnu radnju, pasiv prezeпta 
izrazava fait noп-accompli, tj. proces u toku, i odgovara istom vremeпu aktiva, а to vazi i 
za ostala vremena: 
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Il etait aime -pasiv\ Оп 1' aimait - aktiv 
sr. Ьiо је voljen \ voleli su ga 
sl. bol mi\ovany \ milovali ho 
11 setЋ aime - pasiv\ Оп J'aimera - aktiv 
sr. Bice vo\jen / Volece ga 
s\. Вшlе milovany / Budu ho inilovat'. itd". 



Nasi gгa111aticari se ne s1azu oko odredivaпja pasiva. lpak пшпа se ciпi da је 
пajpгikladпije tшпасепје МЉајlа Stevanovica lt njegovom сlш1lш Glщ~olski ohlici 
pasiva~ gde оп tvгdi da se ni jedпim 0Ыiko111 t1·p11og pi-ideva пе ozпacava рrсм1 

.шЈа.~пјоst. Tako u nasem pгimeгu voljeп је vidi da se tu iskazuje оsоЫпа koju је оп 
cloЬio time sto su ga voleli i koju on sada i111a, i taj oЬ\ik је u ovoj upotгeЬi ptbleviz.i1·cm, 
ocinosno pгidevsko upotгeЬ\jen, i postaje imenski deo pгeuikata. Ovo se роdш.Јага i sa 
ciпjeпicaina koje пavodi u SVOIП clanku V)ivin opisnelю pasiva v s/ovencine Eugen 
Pauliny6

• Оп primect1je da konst1·L1kcije tipa: 

clzv6len)'i som ( glagol byt' + pш·ticip pгosli) 

11ist1 postojale LI s1ovenskitn jezicima sve Јо 15. veka, kacla se опе pojзvljlljll, i to н 
pгavпim i ad111i11istrativпi111 tekstovima, ll pгevodima formula iz latiпskog ili 11e111ackog 
jezika, i sve do 19. veka опе imaju vrednost pe1·t'ekta. lpak, ciaпas se taj oЫik tгetiгa kao 
prezent pasiva. А za oЫike sa tгpnim p1·idevom (paгticipo111 р.) clelimo misljenje 
M.Stevanovica7

; za pгime1· Тај pisacje mnogo citan оп navodi cla је to: « pe1·t"ekat, iako 
se пе moze sporiti da se istim оЫikош пе kazuje i misao da se pisac о kome је гее 
mпogo cita upravo u vгеше kada se о tome govoгi. Ali је u ovo1n posledпjem slucajLJ 
tгpni pi·idev citan pridevski нpotreЫjen, p1·ema tome taj oЫik izrazava staпje kao гezllltat 
i-adnje, dakle sv1·senost. S dгuge stгane, kod glagola sa peгt"ektivniш "kaгakteюm" kao 
np1·. ouvгir imшno pasiv u prezentu: 

(З)' La рогtе est ouveгte.( sг.Vгata SLI otvorena.- sl. Dveгe sй otvoгene.) 

gde koпstatujeino cla se пе opisuje ргосеs пеgо гezultat oclnosлo staпje posle je(lnog 
zavгsenog ргосеsа, dak\e saшim titn ovaj pгezent pasiva пе odgovaгa 1xeze11tL1 akti va 
(Оп OLtvгe la рогtе), јег ovaj izгazava nesvrseп рюсеs. Ali ako se пalazi t1 pгosireпoj 

1·ecenici, odnosno u гecenici sa pгiloskim dodatkoш, ovaj isti oЫik izгazava ргосеs koji 
se poпavlja ili је rezultat ргосеsа koji је na neki nacin Ыize deteпninisaп, sto ga нdaljava 
od slicnosti sa 'copL1lom + p1·idev'. 

(4) La рогtе est ouvedrte tous les matins рш· Јеs gaгdieпs. 
* Y rata su otvaгana svakog ј LJtra od stгапе cuvai·a. 
* Dveгe. su оtvалше kazde пino str<'izcami. 

Ovom pasivnom oЫiku odgovaгa sledeci prost oЫik aktiva: 

(4)' Les g::н·diens ouvгent tous les шatins \а po1·te. 

Ova receпica, zbog prisustva ageпsa, se пе moze pгevoditi ovom koпstrнkcijom пi 
u sгpskom пi ll slovacko111 jeziku. Tu postoji jediпo mogнcnost pasiva tipa 111 ali bez 
izгazeпog agensa, odпosno ta receпica Ьi se ла s1·pski ili slovacki jezik p1·evela u aktivн: 

sr. Yrata otvaгaj11 svakogjL1tra CL1vш·i. 
sl. Dve1·e otvйпlju kazde г:.1.ло stг<'izcovia. 

1 ovde primecL1jemo da st1 glagoli пesvrsenog oЫika. 

5 U N(/JUaik, sv.7-10, st1·. 204-216 
(, U Jaz,•km1щ/111i stшlie, 1 :1, s11·. 225-230, 197.<;, 
7 S1i;va;10vic, ibi(li;111. 
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(5) Се resultat n'est atteint qu'uvec des spшtit"s pI"ot'essionnels. 
sr: Ovaj rezultat se postize samo sa profesionalnim sportistima. 
sl. Tento rezultat sa dosahuje len s prot'esionalnymi spшtovcami. 

U p1·evodu nismo mogli zadгzati pasivnu peгifi-asticпu konstшkciju је1· iako agens 
nije izrazen, on se podrazumeva, i sa aktivnim oЫikom ta recenica Ы glasila: 

(5)' On n' atteiпt се resultat gu'avec des spoгtifs professionnels. 

Sam glagolski oЫik ovde ne daje potpunu informaciju sto se tice vida, јег ako је 
upoгedimo sa гecenicom Се resultat n'est pas atteint (ciji prevod glasi: sг. Ovaj 1·ezultat 
nije postignut / sl. Tento rezu]tat nie је dosiahnuty), vidinю da, iako је oЫik glagola 
ostao isti u trancuskoj recenici bez priloske odredbe, u pгevodu smo presli sa 
nesvrsenog па svrseni oЫik glagola. 

То nam potvrdt1jt1 i sledeci p1·imeri: 

(6) II sега appгehende par les inspecteшs а 18 h. 
(ба) П sera apprehende рш Ies inspecteurs аргеs сhащ1е tentative de vol. 

Tim pasivnim oЫicima се odgovaгati sledeci prosti oЫici aktiva: 

(б)' Les iнspecteurs l'apprehendeгont а 18 11. 
(ба)' Les inpecteurs l'apprehenderont аргеs chague tentative de vol. 

Jedina гazlika izmedu recenice (6) i (ба) је u priloskoj odredbl za vreme: д 18 /1. 
koja ozпacava jednu od1·edenu tacku na vremeпskoj osi, dok apres сћсщие tentative с/е 
vol oznacava da se radnja moze ponoviti vise pt1ta. Kod pгevoda morali Ьisnю i tв 
upotгeЬiti aktivnu konstгukciju јег imamo izrazen agens u recenici: 

sг. (6) Uhapsice ga inspektori u 18.cas. 
sl. (6) Zatknu \ю inspektoгi о 18.h. 
sr. (ба) Hapsice ga inspektoгi posle svakog pokusaja kгade. 
sl. (ба) Budй ho Z<ltykat' ро kaZdom pokuse kradnutia. 

Ovi glagoli su perfektivnog karaktera utoliko sto izrazavajв гadnju koja kгatko tгаје 
i brzo prelazi u stanje, ali tu је prikazan znacaj priloske odгedbe za vгeme u fгanct1skoш 
jeziku i koliko ona utice па znacenje glagola. 

Dгugi tip pasivne transfoгmacije se ogгanicava na takozvane simetгicne glagole, 
kao sto su: casser, secћer, jaunir, doubler, /Jrunir itd". Oni se upotгeЫjavajt1 i kao 
prelazni i kao nepгelazni, а subjekat moze da bude S.anime ( zivo bice) ali је cesce 
S.inanime ( nezivo Ьiсе). 

(7) 11 а douЫe son pгot'it. - aktiv 
(7)' Son prot"it а douЫe. - pasiv 

I t1 оvош slucaju pasiv se doblja inverzijom nomi11alnil1 sintagmi. Menjanje111 
pozicije опе menjaju funkciju, ali glagolski oЫik se ne menja, а mozemo imati i recenice 
sa agensom tipa: 
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SN+V+SN' - agens = SN subjekat, а SN' је objekat 
SN' + V +SN - agens = SN subjekat, а SN' је objekat 



tako da ova d1·uga varijanta doЬija pasivnu konotaciju. 

(8) Le soleil jaunit les feuilles. 
(8)' Les feuilles jaunissent au so]eil 
(9) La chaux Ыanchit les murs. 
(9)' Les muгs Ыanchissent а J'aide de Ја chaux. 

Najbrojniji su ovde gJagoli koji su nastali od prideva, i semanticki su ekvivalentni 
konstгukciji: devenir + adjectif (glagol kopula+ pridev), kao па prime1· jaunir= deveni1· 
jaune, brunir= devenir b1·un itd". Vidimo da oni konstatuju pгomenu nekog stanja u toku 
desavanja (kada је prezent u pitanju) i prema tome izrazavaju nesvrsenost. А u 
recenicama kao (8)', (9)', sa pasivnom konotacijoш, iskazuju neku trajnн osobinu 
subjekta, odnosno takole nesvrsenost. Svi ovi glagoli, shodno njihovoj prelaznosti, mogu 
izraziti pasiv i transformacijom tipa 1 : 

(8)" Les teuilles sont jaunies par Је soJeiJ. 

Ali и tom slucaju podlezu pravilu: slozen oЫik- svrsen vid, а ро tom pitanju odgovai-a 
recenica u aktivu: Le soleil ajauni Jes feuilles. 

Ovaj tip recenice u srpskom daje recenicu: 

(19) Lisce zuti na suncu. 

а и slovackom: 

( 19)а Lfstie zltne па sJnku. 

'etгe+pш·ticipe passe su redi u slovenskim jezicima, jer funkcije tog oЫika, kao sto 
је isticanje objekta na prime1·, se postizu prebacivanjem, и aktivu, objekta u prvu poziciju 
u recenici odnosno ispred predikata i subjekta: 

f1·. (20) Regarde, les feuilles sont ramassees par les enfants. 
sr. (21) Vidi, Jisce kupe deca. 
sl. (22) Vid', listie zЫeraju deti. 

Pasiv sa trpnim pridevom moze da izrazava nesvrsenost jedino ako је гее о 
staticnom glagolu koji opisuje neko stanje (voljen sam) ili ako se radi о glagolu koji 
izrazava radnju koja se ponavlja (darivaп sam). То znaci da се se perifrasticni pasiv 
upotreЫti и slovenskim jezicima samo kada hocemo da istaknemo stanje u kome se 
nalazi subjekat (koji trpi) iJi 1·ezultat radnje izrazen glagolom. Najveci dokaz za to је to 
sto se u tim konstrukcijama пе iskazuje agens radnje, sem и strucnim tekstovima. 

Prikladno nam se Cini navesti ovde i objasnjenje Eugena Paulinyja. U vec 
pomenutom clanktl on kaze: 

«Уес је v tош, ze pasivne particfpium (dokonavych i nedokonavych s\ovies) malo v 
slovanskycl1 jazykoch pбvodne len rezultatfvny vyznam, nevyjadrovalo teda dej, ale \ев 
vysledok deja." Pri dokonavych s\ovesach vystupuje este zrete\'nejsie ako ргi 
nedokonavych (vaгene maso/ skoseшi luka). Tato okolпost' dost' obmedzuje vyuzfvLinie 
opisneho pasf vа.»к 

HSн1ar )t! 11 lo///e • .ft11 jt' Щllli .r.:laJ:O/.\·ki 111bl1~i· (.\'Vf.~t'llil1 ; 11esvr.fe11il1 xlaдola) и .~loven.~kim jezicilllll 
/'11'1'11.fl\r/.'1111 ozщtcm•tю /'i'i.///llll r111/ll)t'. tft1klt• щ• пи/11}11 /шо takvu nexo .mmo njenu pos/edict1 ... Kщ/ .\'Vl'.fe11i/1 
Nl11x11/a је lo Јо.~ oc.tiglt•tl111Ji! 111',r.:11 kmJ 111'.\Ћ~t·ni/1 (k11vm10 те.1·0 / ko.fena njiva). Samim tim је tu kori.vcenje 
paiji·a.rtit:rmg pш·ii•a ogrш1ii:c11u. 
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Ап а Ма r i с, Institut za slovakistiku, Filozofski fakultet 

РОЈА V А INTERFERENCIJE KOD PREFIKSALNIH GLAGOLA U 
SLOV АСКОМ JEZIKU 

Pod pojmom interfereпcije se podrazumeva povreda jezicke пorme pod uticajem 
elemenata iz drugog jezika. U veCiпi slucajeva taj uticaj је negativaп. Najcesce se radi о 
pogresnom prenosenju odredenih gramatickih struktura stranog jezika па maternji, ili 
maternjeg па strani jezik. Interfereпcija se javlja пајсеsсе kod Ьilingvista. 

U slovackom jeziku kojim se govori и Jugoslaviji interferencija је prisutпa u velikoj 
meri zahva~ujuCi uticaju posebne jezicke situacije. Neposredni i prirodпi kontakt sa 
geпetski srodnim i tipoloski Ыiskim srpskim jezikom dovodi do masovnog Ьilingvizma. 

Interferencija је пajizrazitija па leksickorn planu zahvaljujuCi uticaju vise razliCitih 
procesa uslovljenih Ьilo faktorirna subjektivпe ili objektivпe prirode. Oblcno se radi о 
пesposobпosti ili пemarnosti pojedinaca ili је odreduje uticaj drustveпo ekonornske 
situacije. 

Interferencija је cesca u usmenoj realizaciji jezika nego и pisanoj, zato sto usmeni 
iskaz nastaje spontano, tako da је i uticaj subjektivnih faktora snazniji. 

Neki autori striktno odvajaju interferenciju od gresaka i пе poistovecuju ih (М. 
Mijavec, Odraz slovacko srpskih jezickih kontakata ... 365-368), dok drugi opet govore о 
leksickim greskama kao о rezultatu delovanja interferencije (М.М. Kosanovic, Medujezicki 
homonimi, 319-324). 

Interferencija oblcno prati svaku dvojezicnost. Ukoliko bilingvista пе vlada u 
potpuпosti sistemima оЬа jezika, interferencija је neizbezna. lako moze da se javi u svim 
oЫastima jezika, пајсеsса је и leksici, а rnaпifestuje se kao istovetпost па planu forme i 
razlicitost па plaпu sadrzaja. 

Kod Ьiliпgvista koji zive н odredenoj srediпi, u kojoj se govori drugimjezikom, njihov 
maternji jezik оЬlспо пiје primaran. Time se oslaЫjuje mogucnost izrazavaпja па 

odredenom knjizevnom jeziku, sto ujedno predstavlja veoma povoljan teren za 
interferenciju. 

U koпkretnom slucaju radi se о slovackom jeziku u Jugoslaviji, koji se razvija u 
okruzenju i dominaciji srpskog jezika. Jezicki osecaj kod veciпe Slovaka је oslaЫjen, zbog 
cega se javljajezicka nesigurnost ili momentalna nemogucnost odlucivanja u izborujezickih 
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jcdinica. Posledica toga је svesna ili nesvesna upotreha elemenata dшgog jezika koji је 
d01niпantniji. Bilingvisti nisu uvek svesni da su napravili gгesku i upotrebili tudi еlешепаt, 
jer oЬicno naizmenicno upotreЫjavaju u konшnikaciji оЬа jezicka sistema. 

lnterterencija se javlja i kod pl'eПksalnih glagola, ali и razlicitom оЬiшu kod pojedinih 
pI"cfiksa. Najcescc se iz Sl"pskog jezika prcuzima pret"iks i dodaje па slovacki kшеп, ili se 
napl'. kod strnnih reCi izostavlja prefiks, jer ga ni u srpskoш jeziku пеша. U ovom radu се 
sc govorili sшno о nekiш slucajeviшa pojave interteгencije. 

GlagoJi koji u srpskom jeziku iшaju pret'iks pro- а koji odgovara slovackoш prct'iksu 
рге- u najvecoj su meri podlozпi intel't"erenciji. U ovakviш slucajevima se cesto bukvalпo 
pгevodi ili se cak i kшеп rcci pokusava prilagoditi slovackorn jeziku. 

ZahvaUujuCi iпtert'erenciji cesto se шogu sresti sledeci glagoli sa pгel"iksoш рге-: 

PreЫ'adnut' ро t'ormi odgovara srpskom glagolu pгeЬledeti и znacenju пaglo postati 
Ыеd и licu. Коrеп ovog glagola se u s]ovackom jeziku пе spaja sa datim preJiksorn, 
vec dohija pet"iks z- 1 zЫednut'. 
Prebolet' - iako u slovackoш jeziku postoji glagol boliet', koji је u diгektnoj vezi sa 
bolescu, u koпkretnoш slucaju tl'eba upotreЬiti odgovarajuce zпacenje za/Judnйt', koje 
U potpunosti odgOV<)Лl Sl'pskoш terminu prebo/eti, StO zпaci prezaliti ili zal10raviti, ali 
пikako poslc odre(1eпog vreшeпskog perioda prestati boleti. 
P,·eblt' (niekoho) odgovaгa srpskoш termiпu preЬiti samo oЫikom, ali ро znaccпju 
bi ovde tгebalo da stoji glagol nahit 1 (niekoho), sto znaCi pretuCi nekoga. Navecieпi 
glagol ima U s]ovackoш jeziku zпacenje - jakiш udarcem naciniti OtVOГ Па ПСССШL1. 
Preclat' sa lici ш1 srpsko pгedati se, sLo znaci kapitl1lirati u tuCi ili l«ttll, ali u slovackoш 
jeziku шu ро znacenju odgovara glagol vzclat' sa u sшislн priznati poraz. U slovackoш 
jeziku ovo predat' sa iша potpuno drugaCijc znaccпje i ро {oпni odgovaгa sгpskoш 
prodati se u sшislu dozvoliti da ga пеkо potkupi, сiше Ьi stekao neku koгist. 
Predomysliet' sa ро t"oпni odgovara srpskom glagolu preclomisliti se, koji zпа6 
proшeniti misljenje. U slovackoш jeziku ovakva i'orma glagola mysliet' пс posLoji, 
vec Ьi tu trebala da stoji sintagma zmenit' mienku. 
Predoset'at' је cisto pгeslikaп sгpski termin predose(,~ati u istoш ohliku hez ikakvc 
рrошепе sa znacenjeш unapred osecati, naslucivali. U slovackoшjeziku ovo zпасепје 
nosi glagol tusit', koji cak пс zahteva nikakav pret"iks. 

- Pregazit' ро oЫiku пе postoji u slovackom jeziku, niti ima ncko znaceпje i cisto је 
pI"eslikaпa rec iz srpskog jezika gdc znaci pгebгoditi reku ili potok, SLO sc u slovackoш 
jeziku izrazava glagolom prebrodit', ili pak pregaziti nekoga nekiш voziloш, sto se 
opet izrazava glagolom zrazit'. 
Prehrmet' јс takav oЫik reCi kakav se u slovackom jeziku шоzс javiti sапю L1 

eksprcsivnoш znacenju - pгotutnjati, projuriti uz lupu ili gпnljavinu. Nasuprot оvоше 
u sгpskomjeziku pored Лgurativnog znaceпja, koje se poklapa, glagolpregrmeti шоzс 
zпaciti i pгeturiti preko glave ili pl'ezivcti. Upravo OVO zпасепје јс vеоша 
rasprostranjeno i kao takvo se pod uticajeш intert'erencije prohilo i u govornu i'orшu 
slovackog jezika. 
Preleiat' se u оЬа jezika javlja 1Ј zrшcenju pгovesti u lez.eceш polozaju оdгеdепо 
vreme. U srpskom jeziku prelezati znaci pгovesti odredeпo vreшe u tamnici, а LI 

slovackom dugim lezanjem (stajaпjem) se neka roba moze pokvariti, npr. tkaniпa ... 
Termiп koji se preuzima u s1ovacki jezik iша znacenje izdrzati bolest ili preboleti sto 
sc pravilno izrazava terшinom vyzdraviet' (z пејаkсј clюroby). 
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P1·c11iest', u osnovnoш znaceпju ovaj slovacki glagol se slaze sa srpskiш, k:ida se шisli 
{ia se nesto noseCi ili vozeCi preшesta ili da se nesto prenese nekoшe u vlasnistvo. 
Medutiш, u srpskoш jeziku prencti znaci i zadrzati dete и utгobl duze nego sto se 
оссkнје. Ovo zпасепје sc u kпjizevnoш slovackomjeziku moze izraziti sшno sklopoш 
leksickill jedinica. Pod uticajeш iпteгt'eгencije cesto se susrecemo sa ohlikom 
Pгeniest' diet'a niekol'ko dnf alebo tybli1ov. 
Pгeohliect' i presvuci iшaju idcnticna osпovna zпacenja kada se radi о skidanju jcdne 
odece i pгcsvlacenje u drugu. Slovaci ccsto koriste termin preohliect' i u znacenju 
staviti dгugu presvlaku па namestaj - iako za Lo u slovackom postoji termin e,>:afU11it' 
ili /JOC':ablnit' kao svrseпi glagol. Glagol p1·eobliect' iша donekle i izшcnjeno ili 
pioduzeno osnovno znacenje, шtiше ako пеkо ostavi nosnju i распе da se ohlaci н 
gгadaпsko odelo i tada se kazc isto. Ovo znacenje пета objasnje11je u recпiciшa 
Preostat' takode ро t'огшi odgovara srpskoш terminн pгeostati sa drugiш znасспјсш 
ро !"edu - ostati kao poslednji deo posle troseпja ili upotгehc псссgа. u slovackoш 
jeziku za takav slucaj postoji teпniп zvy.Ш'. 
Prepisat' se slaze sa srrskiш glagoloш pгepisati u znaccпju ponovo ncsto napisati ili 
pismenoш izjavoш ncsto pI"eneti ili ostaviti dгugoш, npr. iшanje. Medutiш, kada se 
radi о odгcdivanju leka ili ш~.Сiпа lесспја, опdа u slovackomjeziku шоrа da stoji glagol 
predpisat'. Isto tako ako se nesto pise kopirajuci origiпal u slovackom jeziku Ll"eha 
upotreЬiti glagol odpisat', а ne kao и srpskoш jeziku prepisati. 
Prepolovit' ро i'ormi odgovura sгpskom prepoloviti sa znacenjem celo пizdeliti па dvc 
poloviпe. U slovackoш jeziku se ova korenska шоrt"еша пс spaja sa prct'iksoш pre-, 
nego iskJjucivo sa roz-, ра doЬijamo roZJюlit'. 
Pгerodit' kao teпnin пе postoji u slovackom knjizcvnoш jeziku. Preroditi u sгrskoш 
jeziku па prvom шeslU znaci suvise ili ргеkо шеiе rocliti. Pod uticajern intert'ereпcijc 
ovaj terшin sa navedeniш znaccnjeш susгecemo i и slovackoш jcziku. 

- Presшlnut' i pгesesti se poklapaju u znacenju pп~laziti iz jednog vozila u drugo ili 
menjati saobracajno sredstvo па putu. Pod uticajem t'igurativnog znacenja iz srpskog 
jezika u sшislu lose ргоСi, zlo sc zavrsiti - ovaj teпnin sc и tош znacenju javlja i н 
slovackoш jeziku. 
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Pre.Sft·it' se ovde upotrehljava u znacenju naciniti siI"im - presiгiti. U slovackomjezikl1 
se ova korenska шort'ema ne шоzе spajati sa prefiksoш pre- ncgo sa pret"iksoш 
roz-( rozSfrit), ali sa identicnim znacenjeш. 
Previest' iша u slovackomjeziku znacenje vodcCi p1·eшestiti s jednog шcsta па clrugu, 
cesto ргеkо neceg, ili slu:ZЬeniш рнtеш prcncti псkа prava па nekog i tada se 0Ьiс110 
poklapa sa znaccnjeш srpskog glagola prevcsti. U srpskoш jeziku ov;:~ glagol iша i 
zш:tcenje izdati u staшpi neki tckst iziazajniш sгecistviшa dшgog jczika. Iako u 
slovackoшjcziku postoji oc.igovaraju6 glagol pгeloiit', ipuk se cesto u cfatoш znaceпjtl 
javlja pгeviest'. 
Prezdraviet' јс tcrmin koji slovacki jezik пе pozn:.ije. U sгpskom jeziku preztlгmJiti 
znaci oporaviti se, ozdraviti. Poшcnula гсс se ipak javlja umeslo odgovaгajuceg 
slovackog izгaza vyzdгaviet', sto znaci da koгenska moriema ostaje ista, ali se шсnја 
prct'iksalna шоrt'еша. 
Preznojit' sa se u nepromcnjeпorn oЫiku pгcuziшa iz srpskog jezika sa zпасеnјсш 
jako se oznojiti. OdgovarajuCi iz1az и slovackoш jeziku је spotit' sa, zпасспје ~ш1 јс 
ideпticno, ali sн i koreп i pret'iksalna шort'ema potpuno гazliciti. ОЬа glagola sL1 
povгatna i oha prct"iksa ozпacavaju svrsenost гаdпје. 



Prezialit' se koristi pod uticajem srpskog glagola prezaliti koji znaci zaboraviti nekog 
ili пе osecati vise ljubav prema nekom. Odgovarajuce znacenje se u slovackoшjeziku 
шоzе izгaziti samo opisno IeCima zabudnut' па niekolzo, 11ieZ.o. 

Interfcrencф su vise ili manje podlozni i glagoli sa drugim pret'iksiшa, прr.: 

- RozCistit' potice od srpskog rasCistiti, gde шоzе da ima razna zвacenja. U slovackoш 
jeziku ovakva forma glagola пе postoji, а za izrazavanje pojedinih znacenja koriste 
se glagoli: oCistit' - ukloniti опо sto је вepotrebno; vyjasnit' (proЫem) - razjasniti опо 
sto nije jasno; skoncovat', skoncit' (s niekym, niecfm) - raskrstiti, raskinuti sa nekim, 
necim. 

- Utrhnut' је doslovno preveden srpski glagol ukinuti. U slovackom jeziku postoji 
termiп zrusit' koji sadrzi odgovarajuca znacenja kao sto su: uciпiti da nesto prestaпe 
postojati, oboriti ili srusiti пesto. 
Vydvojit' је takode postalo ро ugledu па srpski glagol izdvojiti, gde је doslo sашо do 
zamene odgovarajuceg pret'iksa. Ро znacenju u slovackoш jeziku iша vise 
odgovarajucih glagola: vycleнit', oddelit' i odviest' sa znacenjem odeliti, odvojiti O(t 

celiпe, odabrati izmedu drugih ili udaljiti. 
- Zakazat' u slovackom jeziku znaCi zabпшiti, ali se cesto upotreЫjava u znaccпju 

dogovoriti se, odrediti (termin) kao urCit' - sto potpuпo odgovara srpskшn glagolu 
zakazati, kao i glagol vypovedat' sa zпacenjem prestati funkcionisati (motori). 
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Miroslav Du{/ok, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KONTRASTIVNA ANALIZA ZOONIMA, FIТONIMA 1 
ANTROPONIMA IZVEDENIH OD NAZIV А ZA ВОЈЕ 1 NJIHOV А 

TEKSTUALIZACIJA U SLOVACKOM 1 SRPSKOM JEZIKU: BELA 

Nazivi za Ьоје u zivimjezicima predstavljaju interesantan kako leksikalno-semanticki 
subsistem tako i tekstuelni mikrosistem Ьivalentnog karaktera. Naime, ovde zapazamo: 

а) relativno izgraden i zatvoren sistem naziva za tzv. osnovne Ьоје koji se u osnovnoш 
znacenju па slican nacin tekstualizuju и raznim jezicima i 

Ь) otvoren, dinamicki mikrosistem naziva za nijanse Ьоја sa manje-vise originalnoш 
tekstualizacijom u pojedinim jezicima. 

U prvoj se, dakle, grupi nalazi jedan ogranicen broj naziva za osnovne Ьоје koji se 
upotreЫjavaju u manje-vise identickim kolokacionim odnosima и okviru objektivnЉ 
tekstova, odnosno и tekstovima primarne javne komunikacije gde se koriste и njihovoш 
osnovnom znacenju. U velikoj шeri u pojedinim jezicima (pre svega u genetski srodnim 
jezicima) korespondiraju i ла formalnojezickom planu. Као primer navodimo slovacki 
pridev Ьiely sa njegovim ekvivalentima u slovenskim jezicima: с. Ыlу, dluz" gluz. blly, 
polj. Ыаfу, rsn. blli, r. belyj, bug. bjal, mak. bel, sr. beli, Ьео, hrv. Ьijel, slov. bel. 

U tekstovima specificnih komuпikacionih st'era koje crpe jezicku supstancu iz 
idiolekata, generolekata, dijalekata, zonolekata, akrolekata i sl. njilюvo semanticko polje se 
prosiruje, te se i kontrastivпajezicka тара najcesce obogacuje, sto сето pokusati pokazati 
па primeru izvedenih naziva od bele Ьоје u slovackom i srpskoш jeziku. 

Drugu vaznu grupu za kontrastivnu analizu dva jezika predstavljaju nazivi za nijanse 
Ьоја. Ova grupa naziva је otvorenog karaktera. Vrlo је pгoduktivna i nove lekseme se u 
zivomjeziku neprekidno grade. Mada se radi. о leksici koja spada и prvom redu u tekstualni 
okvir interpersonaln~ komunikacije, mnogi od ovih naziva su se jezicki staЬilizovali, dok 
se deo leksickog fonda koristi kao okazionalna leksika. 

U ovu grupu spadaju nazivi za nijanse Ьоја, koji, uglavnom, и zavisnosti od kulturne 
jezicke pozadine imaju vrlo raznovrsnu motivaciju. N а priшer, slovackoj lekseшi 
staroruzova odgovara srpski analiticki izrazen naziv Ьоја trule viSnje. Dakle, slovacka гее 
Ьi u nekom doslovnom p1·evodu glasila *Ьоја stare ruie. Iako su slovacki i srpski genetski 
srodni i tipoloski Ыiski jezici, и ovom konkretnom slucaju odlucujuci kriterijшn za 
tekstualizaciju treba traziti и okviru kulturema. Naiшe, ро motivaciji navedenog izraza је 
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zonolektalno Ыizi madш·ski izraz faradtrozsaszfn sto Ьi opet u bukvalnom, kalkiranoш 
obliku glasilo *Ьоја umome ruze. Motivacioni kriterijum је, dakle, odlucio da se u sva tri 
navedena jezika naziv za ovu nijaпsu crvene Ьоје sasvim drugacije tekstualizuje. Iako је 
ovaj шaterijal vrlo iпteresantan, narocito sa stanovista kontrastivne analize, о ovome сешо 
nekom drugom prilikom. 

Sada ЬЉ naveo, ро mogucstvu, nesto iscrpniji inventar lekseшa и slovackom i 
srpskom jeziku koji su izvedeni od naziva za belu boju, apelativnog i pгoprijalпog 
karaktera. 

1 

Slovacka situacija: 

bel'a m. zoon. beli vo ili belo june 
belak m. zoon. beli zcc ili pas 
Ьеlаб m. 1. antr. decak plave kose, 2. zoon. zivotinja bele dlake, 3. zoon ptica belog 
perja 
belana z. zoon. 1. krava, koza ili ovca bele Ьоје, 2. Belaiia, propr., hipok. Belanka 
(vidi i Balekova, 1996) 
belane m. pl. fiton. 1. vrsta belih jabuka, 2. vrsta belog l(l"ompira 
belasok m. leptir bele Ьоје, Aporia crataegi 
belica f. 1. fiton, belica (Prunus), 2. zoon. belica, vrsta ribe, 3. zoon. Belica (о ovci) 
(Balekova, 1996: 294) 
belko antг. belon, belan - covek svetle kose 
belo n. 1. antr. 2. zoon. Belo zoon. 
beloch m. belac 
belon m. 1. zoon. ( oblcno konj), 2. antr. dij. covek svetle kose 
belos m. zoon. konj bele dlake 
belus 1

, belus konj bele dlake 
(belus2 beli hleb )2 

belusa, belana z. 1. antr. zena plave kose, 2. zoon. bela krava 
belusnica z. antr. zепа koja је oЫacila mladu 
blely m. antr. 1. beli, belac 2. belogvardejac 
Bela, t'. zoon. ime za domacu zivotinju (oblcno kravu) bele Ьоје (kao i Belana, 
Belanka, Belusa i Bel'usa, Belka, Belus, Belus; Belo, Bella - iшena volova i Ыkova 
(Odalos, 1996, Belko (konj), Belka (koЫla), ali i iшena pasa (muzjaka) Belko, zenki 
Belka (Majtejcik, 1996), odnosno Belinko, Belo (Lalikova, 1996) i sl. (vidi i 
Palkovic, 1968) 
Belicka ш. antr. 

1 U оvош spisku ne navoclimo botanicke nazive koji u seЬi suclгze foп11ant bela, beli, Ье/о, Ье!о- kojil1 LI 
sl'pskom jezikLI iша stotinak (Siшonovic, 1959). Tukoc:te ne navoclimo ni sloze11e zooloske nazive sa isti111 
deteп11inanso111, kојЉ takoc1e i111a innogo. lz slovackog koгpL1sa smo u оvош 1·adL1 takoc1e iz iskljнcivo pшktic11il1 
1·azloga iskljнcili iz analize s]ozeпe nazive tipa ро(Њеl (Ђ1ssilugo) (cla Ьis1110 cloblli па ргоstоп1 koji је pп~clvi<1eп 
za jecla11 ovakav гасl). 

2 U zag1-acli navocli11101ekseme koje 1'oп11alno korespondi1·ajL1 L1 clvujeziku, a1i ne spaclajL1 LI isti 1·ang, otl1юsno 
ne spacl;~jL1 tl oni111icki шik1·osiste111. 
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Napomene: Lekseme belaska, belaskar, belasnik poticu od korena bel- ali u 
modcшom sloju slovackog jezika oznacavaju plavicastu boju (od slov. prideva belas)I, 
modrЛ а пе belu boju kao sto јс to u ostaliш navedcпim slucajevima. Imeпicoш Ьelclska se 
ponekad oznacava plavicasta Ьоја. Imenice belaskdr, belasnik se nюgu svrstati u 
antгoponime. Predstavljaju narodski pejorativni izraz za skorojcvice (koji su krajem 19. i 
pocetkoш 20. veka uoЬicavali пositi Ыedoplavo odelo). 

Prvobltno slovensko (i balticko) zпaccnje bele Ьоје шzvilo se od "svctlosti, sjaja" 
(Skok, 1971 ). Analizirajuci seшantiku naziva za Ьоје u шskom, ukтajinskoш i sгpskoш 
Љlkloгu, Lj. Popovic konstatuje daje u ovimjezicima bela Ьоја yezana za simboliku cistog, 
lepog, nepшlaznog, sjajnog i slпvnog (Popovic, 1991, s. 151) а slicno vazi i za slovacku 
tгadiciju. 

Ршеdiшо li ostali deo slovackog koгpusa, kao i srpskog korpusa koji sledi, mozeшo 
zakljuCiti da se ovde bela Ьоја tckstualizuje kao prvoЬitпa шetat·ora "jasnog, odnosпo 
svetlog", sto se daljom metat'orizacijom konkretizuje, leksikalizuje и odredenom nazivн, 
koji sc kvalit"ikuje "belinom". 

Srpska situпcija: 

- bel, belj, beljik, beljig, belohrast, bjel, bjelovina, bjelosum, bjelj, bjeljig, bjeljic 
т. Шоп, vrsta hrasta (Qercus sesilif1ora) 
belja t'. Лtоп. па Homolju se tako zove vrsta trave, paulja (Holcus lanatus) 
bela t'. 1. aпtr. Ьеlп zena, 2. f'ig. t'am. гее: пе rece пi bele, пе rece 11i Ьеlе ni сте, 3. 
med. mrena 
belac /Jelca ш. 1. antr. pedstavnik bele rase, 2. zoon. beli konj, 3. aпtl". ist. tajni lыjdllk 
(Belasica t'. geogr.) 
belas ш. beli konj 
belavica t'. zoo. vrsta i·ihe (Abrшnis ballcrus) sl. belica 
belavka t'. 1. шеd. 2. шеd. 3. zoon. bela krava 
belcica f. t'iton. trud (Polyporus t'omentarius) 
belesina t'. Лton. 1. rudobrad, sadoviпa, traskot (Andгopogon ischaeшшn), 2. sas, 
sasulic<i (Calarngrostis epigeios) 
belka t'. 1. t'iton, konoplja (muska staЫjika), belka, belica, bela koпoplja (СаппаЬls 
sativa) 2. fiton. bcla rada, krasuljak (Bellis perennis), 3. zoon. krava bele Ьоје, 4. zoon. 
koza 
belica Г. Hton. 1. vrsta pseпice (Triticum tшgidшn), 2. vrsta sljive ili ringlova (ћunus 
iLaloca), 3. runolist (Leonopodiuш alpiniшn), 4. livadarka (Роа prпtensis), 5. muska 
stahljika konoplje (CannaЬis sativa) 

- belija [ Пton. vrsta psenice (Triticшn turgidшn) 
belusan ш. t'iton. vrsta duvшш (Nicotina latissiшa) 

- belusina [ Лton. mrtva kopriva (Marruhium vнlgare) 
- beovica t'. zoon. vrsta riЬe (Leuciscus alЬurnus) 

U srpskom jeziku је takode veliki broj zoonima i antroponima izvedenih ocl naziv::. za 
belu boju tipa Belka t'. zoon. 

U srpskom jeziku је sacuvan veliki broj prezimcnп od antroponiшa izvedenЉ ocl 
naziva za belu boju. Jedпn deo је шotivisan izgledoш deteta. То је stari пагосlпi 
pretl1Гiscanski sloj licnih imena, kako smatra Lj. Nedeljkov (1994), od kojil1 su nastala 
prezimena: Belan, -ov, ovic, Beli, -ic, -in, -incic, Belickov, Belisa, Belkiп, Beljan, Beljas, 
-ev, -in, Beljin, Bilin, Bilic, Bilicic, Belinic, Belosev, Belusevic, Beljin itcl. 
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Jedan deo prezimeпa izvedenih od antroponiшa ро beloj l;юjije sacuvan i u пajstarijeш 
sloju slovackog jezika. Indikativni su neki koji su identicni sa srpskim koгenskiш 
mort'cmaшa tipa Ве/ап, Beli - Biely, Belickov - Belicka i sl. sto oCito govori о jezickiш 
dodiгima koji su Ьili p1·isutni u periodu pre ukliпjavanja madai·skil1 pleшena izmec1в 
slovackЉ i srpskih. Ti kontakti su ujeziku isLrajali niz vekova, te su se odrazili i u i"oпniranjн 
prezimena u periodu Љrmiranja modernog slovackog i srpskog jezika tokoш 18. veka. 

1. Foпnalno i znacenjsko saglasje: 

Belan rn. - Belan ш. 

2.1. Formalno saglasje, sernanticki kontrast 
2.11. Formalno saglasje, semanticki kontrast, inkopatiЬilnost ranga 

bel' f'. nonfiton - belj m. t'iton. 
(Bela t'. geog. nonantr.) - bela f'. 1. :::шtr. 

belo n. 1. antr. 2. zoon. Belo zооп. - belo prilog nonatr. nonzooп. 

2.12. Forшalno saglasje, seшanticki kontrast, kontrast u okviru ranga 

bel'a m. zoon. - belja f. f'iton. 
belica t·. 1. f'iton., 2. zoon. - belica [ fiton. 1., 2" 3., 4" 5. 

3.11. Formalni kontrast, Ыiskost u semantici i rangu 

belak ш. zoon (oЬicno zec, pas) - belac ш. 2. zoon.(konj) - belas ш. zoon. 
belan ш. 1. antr. - Belan m. antr. 

3.12. Foпnalni kontrast, semanticki kontrast, Ыiskost u rangu 

belan ш. zооп. 2" 3. - belas ш. zoon. (konj) 

3.13. Formalni kontrast, semanticki kontrast, kontrast u гапgu 

belak m. zoon. (zec, pas) - belac 1" 3. antr. 
belan m. antr. - belas ш. zoon. 

Sledeci korak kontrastivne analize navedenog korpusa naziva izvedenih od naziva za 
belu boju је, recirno, ро kriterijumima jezicke raslojenosti na varijetete (idiolektalпo, 
dijalektalno, sociolektalno, urbanolektalno, generolektalno i sl. raslojavanje), funkcionalпo 
raslojavanje (bazolekt, akrol.ekt, t'unkcionalni stilovi), ро disciplinarnom kriteгijuшu (gde 
se naziv koristi), ро kriterijumu njegove upotrebe u vreшenu i sl. Tako Ьi od kontrastiranja 
osnovne Ьоје - bele Ьоје - u genetski srodnom i tipoloski Ыiskom slovackoш i srpskoш 
jeziku nastala pravajezicka paukova mreza. То zadovoljstvo pletenja ove шreze, шedutiш, 
imaju samo aktivni korisnici slovackog i srpskog jezika, u паsеш slucaju i nasem priшel'l1, 
te pitanje kontrastiianja onimickog sistema zadire u okvire koпtekstualne lingvistike. 
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KONTRASТIVNA ANALIZA ZOONIMA, F/TONIMA 1 ANTROPONIMA IZVEDENIH 
OD NAZIVA ZA ВОЈЕ 1 NJIHOVA TEKSTUALIZACIJA И SLOVACKOM 1 SRPSKOM 

JEZ/KU: BELA 

Rezime 

И slovackom i srpskom jeziku postoji veliki broj naziva i imena izvedenilz od naziva 
za belu Ьоји. И saopstenju se analizira formalnojezicki i semanticki aspekat zoonima, 
fitonima i antroponima. И slovackom i srpskom jeziku и ovoj onimickoj sj'eri postoji vidan 
stepenformalnog i znacenjskog saglasja (sl. Belan т. antr. - st Belan т. antr.). Ali postoji 
i тлоgо veCi broj naziva gde se vec ispol}ava jezit"'ki ili semanticki kontrast. Na os110vu 
raspolozivog jezickog iпventara ovi nazivi se mogu svrstati и nekoliko podgrupa gde је 
prisutno i: 1. formalno saglasje, semanticki kontrast, inlшpatihilnost ranga ( sl. Belo п. 1. 
antr. 2. zoon. - sr. belo prilog nonatr. nonzoon.), 2. formalno saglasje, semanticki koпtrast, 
kontrast и okviru ranga (sl. bel'a m. zoon. - sr. beljaf fiton.), 3.formalni kontrast, Ьliskost 
и semantici i rangu (sl. belak т. zoon.), oblcno zec, pas - sr. belac т. 2. zoon. (konj) - belas 
т. zoon.), 4.formalni kontrast, semanticki kontrast, Ьliskost и rangu (sl. belaii т. zoon. 2., 
3. - belas m. zoon. (konj), 5. formalni kontrast, semanticki kontrast, kontrast и rangu (sl. 
belaii m. antr. - belas m. zoon. ). 

VkljuCivsi и kontrastivnu analizu onomastickog subsistema i kriterijum upotrebne 
sfere i komunikativnih sfera и okvirujezicke raslojenosti, dakle tekstualizaciju, diskU1·ziv11u 
"onimizaciju" i sl., kontrastivna analizajezika postaje sastavnim segmentom kontekstualne 
lingvistike. 
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Tjasa Mik/ic, LjuЫjana 

KONTRASТIRANJE REALIZACIJA JEDNOG RETORICKOG 
POSTUPKA: SLOBODNI NEUPRA VNI GOVOR (DIL) U DA ТОМ 

1Т ALIJANSKOM TEKSTU 1 U NJEGOVIМ PREVODIМA NA 
SLOVENACKI, NEMACKI I ENGLESKI JEZIK 

Prilog zeli da predstavi rezultate izucavanja konkretnih realizacija DIL-a u јеdпој 
specijalnoj, nesiшetricnoj situaciji: s jedne strane stoji italijanski original, u kojem је 
autor taj postupak upotreЫjavao za postizanje odredenih konotativnih efekata, а sa druge 
strane pI"evodi, u kojiшa nas zanima da li su pгevodioci autoгovu intenciju pгepoznali i 
kako su konotacije и originalt1 uspeli preneti и vlastiti tekst novim jezickim 111aterijalom. 1 

1. UVODNENAPOMENE 

Roman italijanskog autora Giorgia Bassanija ll giardino dei Finzi Contini, koji је 
posluzio kao polazna tacka istrazivanja, Ьiо је - sa stгane strucnjaka za kпjizevnost 
unutar slovenacke drzavne ispitne koшisije - odabran kao globalni tekst u okviгt1 

рriргеше za шаtшu iz italijanskog kao stranog jezika u gimnazijшna. Kako se kasnije, 
zbog stilisticke slozenosti ovog umetnickog dela, pokazala potreba da se nastavnicima za 
rad u razredu pripremi strucni prikaz tamo prisutnih jezickih fenomena, pocelo је 
sisteшatsko izucavanje dveju varijanti romana - origiпalne (iz godine 1960.) i (za sada) 
konacne (iz godine 1991 ).2 

Ovo је knjizevno delo, koje prikazнje nesretnu ljubav mladog jevrejskog stнdeпta 
iz Ferrare па pozadini politicke i socijalne scene za vreme fasizшa - centralni dogadaji 
шnesteni su и godine 1938. i 1939. -, napisano u prvom licu i stilisticki је veoma 
pazljivo konstruisano. Konstatacija zanimljivih retorickih karakteristika i prepoznavanje 
mogucih poteskoca za slovenackog citaoca - и prvom redu sto se tice interpretacije 
glagolskih oЫika - navela me da analiziram i pгevod na slovenacki jezik: kako se zbog 

1 Ogпшieili s11ю sc ш1 ргоћlеш slovc1111tkog principu blrnnjn glngolskug Nctu u DIL-u i 1ш problcm 
11ctloslcd1ю~1i l1i1-.щjn tc111poшl111: i lukal11c i dcikfic u sva ee1iri tck:-;ra. РrоЫсш prcvudcnja iraJi.jtшskog ШL-а 
110 шааlс 11·i јс1дс ri1ш; niknko nijc: rc~en, 11ck11 :-;роrт11.те111 :-;ашu potc~kocc kud in1c111rc111cijc p1mиlig111c 
c.~NDJZIONALE COMPOSTO, k~jc UU!\1:110111 po1i\Ojc ј k1)(I prcvodc11jr1 nct1pravnog govor11 (1)\) ј k1,,ii111u i::c 
lн11 JJШiVCCCll fJO!\Cl1ш1 1·ad. 

• Ршаојi, 1111iinc. vi~c vш·ijanli ovog rо11шш1. 
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Ьitnil1 raz]ika izшedu оЬа jezika za izvesna mesta u tekstL1 moglo ocekivati, ova verzija 
svedoti о prevodio~evim interpretativ11im i iz1-a7..1:'ljnim pote~kocama. Pitanje kako su 
svoj posao obavili prevodioci па jezikc koji iшaju sa italija11ski111 - ~to se tite broju i tipa 
glagolski11 oЫika te njilюve siпtnksc - vise dodil"llil1 tacki dovelo mc do analize nemacke 
i eпglcskc verzije. 3 Prikaz 11ajvaz11ij iћ konstatacija ovde је ogrnniceп ва 1-c110111en 
slobodoog 11cupravnog govora (DIL-n), koji pretJstпvlja jctlnt1 otJ najmark"nt11ijil1 
stilistickih karakteristika spome1шtog romana. 

Јег se radi о analizama jezicke delatnosti pojediпih govornika - ра Ьile i tako 
opscznc i precizпc - jas110 је da пе шogu izlobli neka op~te vafeca pravila. Ovakva 
istп17.ivaпja, meduti111, omogucL1ju razшпevanje od110sno otk1·iva11je stvaп10g ve1·bal110g 
ршш~:шја konk1·etnil1 subjekata i time prepomavaпje iЉ·Љ tcndencijn u ve1·balnoj 
ko11шпikaciji - zajedno sa otkrivanjem i11terprctativ11il1 pote~koca i izrazajпih 
nesigurnosti govornika. 

2. REZULTAТI IZUCAVANJA 

2.1 "DIL" КАО RETORICKA MOGUCNOST 

U skladu sa strucnotn literaturom,4 slobodni neupravni govor (ital. DISCORSO 
INDIRETTO LIВERO (DIL)) poznat је u 11 evropskoj 11 retorickoj tradiciji kao јеdпа od 
izrazajnih mogucnosti za oЫikovaпje teksta (free iпdirect speechltliought (eng1.), erlebte 
Rede (nem.), polpremi govor (slov.), discours/style indirect libre (t"1·anc.), estilo indirecto 
liЬre (span.) itd.). Као takav u]azi u opoziciju sa drugiш mogucnostiшa jezickog 
prenosenja seшantickih sadrzaja, to jest sa: 

upravnim govorom (DD): "Kako si?" 
neupravnim govorom (DI): Pitala те kako sam. 
izvestajem о govoru о necem (RAP): Pitala те о тот zdraviju. 
pripovedanjeш, odnosno eksegezom (EKS) 
(= naracijom i deskripcijoш), znaci pгikazoш stvari sa st1·ane pripovedackog glasa: 
Nesto је kazala i otisla. 

Glavпa sadrzajna karakteristika DIL-a је da nastoji udruziti dva razlicita 
deikticka centra, naime deikticki centar Ua-ovde-sada) lica u pripovesti, tvoгca 

ishodisnog govora, i deikticki centar Ua-ovde-sada) pripovedaca, za kojeg se (oЬicno ali 
ipak пе uvek) prvi сепtш· na]azi u njegovoj pгoslosti. Ovaj jako nepгirodan i u seЬi 
kontradiktoran liteгarni postupak trebao bi da udruzi neposrednost govoгnog akta 
prvog govoгnika sa prisutnoscu kasпijeg pripovedaca. U strucпoj lite1·atuгi su za 
pojedine jezike vec kodifikovane Ьitne foп11al11e оsоЬiпе za sve tri glavne vгste govo1-a. 
Relevantni parametгi su sa jedne strane glagolska paradigшa i Jicna deiksa, а sa dп1ge 
st1·ane te111po1-al11a i lokalna deiksa, te \eksika i sintaksa. Situaciju mozeшo ilustюvati sa 
shemom (1): 

3 Kns11ije su usledile i nnnlize f't·ancuske i aпн:ricke ve1·zije, kojc ы1, п1edt1tim, sшno potv1·dile сiпјспiсс 
нstanovljeпe vec tl p1·ethocl11irn istrazivaпji111a. 

4 Uspo1·. прг. Bice Mo1·taнt Ga1·avelli ( 1995), Sl101-t/Leecl1 (1981 ), Topori~ic ( 1984). 
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Iicna GLЛGOLSKA lokalna temporalna 
leksika sintaksa 

DEIKSA PARADIGMA DEIKSA DEIKSA 
it. sl. 

DD А А А А А А А 

DIL в в "А" А А А А 

DI в в "А" в в в в 

EKS в в в в в в -

Shema l 

U shemi (1) predstavljeni su principi komЬinovanja tipa pojedinih jezickill 
elemenata, to znaci elemenata vezanih za pojedini deikticki centar - sa (А) oznacen је 
deikticki centar lica, а sa (В) centar pripovedaca. Takav princip distriЬucije vazi za sva 
cetiri jezika podjednako za sve parametre osim za Ьiranje glagolskog oЫika. Ovde se 
slovenacki (verovatno i drugi slovenski jezici) sustinski razlikнje od italijanskog, 
nemackog i engleskog, jer је - u skladu sa sintaksom za dopunske recenice - za sve 
govore (DD, DIL i DI) predvidena upotreba takozvane osnovne ili bazicne konstelacije 
glagolskih paradigmi s pгezento111 u jezg1·i, tako da se glagolski oЫici щividno Ьiгајн 
prema deiktickom centгu Jica, i samo za naгaciju/eksegezu ostaje takozvana 11prosla 11 

konstelacija ("pmsli set"). Ostala tri jezika podudaraju se u grupisanju DIL-a sa DI-om i 
eksegezom, tako da ove izrazajne 111ogucnosti stoje u formalnoj opoziciji sa DD-oш. 

Ako uzmemo najcesci slucaj, to jest kada pripovedac nije ujedno i lice u pripovesti 
i kada su se stvari о kojima pripovedac govori dogodile i njegovoj proslosti, dobljemo 
uporedivandem upravnog govora (DD), slobodnog neupravnog (DIL) i eksegeze (EKS) 
shemu (2): 

DD DIL EKSEGEZA 

slovenski rom./germ. 
princip princip 

licna 
ја (А) оп (В) 011 (В) он (В) deiksa 

glagolska sam (А) је (А) је Ыо (В) је Ьiо (В) paradigma 

temporalna 
sшla (А) sш/а (А) sш/а (А) tacla (В) deiksa 

Jokalna deiksa ovde (А) ovcle (А) ovcle (А) tamo (В) 

lice lice konstatuje kroz pripovedac 
konstatuje: filtraciju pripovedaca infor111ise: 

s]ov.: 

1 Ја SAM sada ovde Оп ЈЕ sada ovde 1 ital.: 

1 Оп ЈЕВ/О sada ovde Оп .ТЕВ/О tada tamo 
Shema 2 

5 Za pгik::iz p1incipa upotl"eЬljen је srpski jezi~ki 1ш1te1·ijal za оЬе grupe. 
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Ocigledno је da u roшansko-germaпskom pi·incipu Ьi1-апја jezickih elemenata u 
slobodnom neupravпom govoru DIL vise podseca па eksegezu, dok se u slovenskom 
principu vise priЬ\izava upravпom govoп1. 

Ovaj teorijski prikaz moze1110 ilustrovati primerima iz naseg korpusa: 6 

/п .f'oшio Peгotti ERA im brav'uomo, pensavo. ERA conteпto апсhе lui с/и! /а 

"signorina" FOSSE TORNATA а casa. Gli Sl POTEVA tlar torto, povero 
vecchio? D'ORA IN РОЈ А. VREBBE ceгtamentc SMESSO di Jнmztolarc. (S-194) 

Јт Gnuule, dac/rte iclz, WAR Perotti doch еiн braver Kerl. Auch er FREUTE 
S/CH, dafJ clic "Signoгina" HEIMGEKEHRT WAR. KONNTE тап es i/1m 
vcrargeп? NUN WURDE cs mit seinem Murren gc~vifi ein Ende HABEN. (233) 

Perotti WAS а good soul, ~vlzen уои СОТ do~vп. to it, 1 thought. Не too WAS 
pleased to lшve tlze ".~ignm·ina" back at /10те. And нl/шt WAS ~vrong ~vit/1 tliat in 
t/1e poor old.f'ellmv? FROM NOW ON lie'D o/Jviauslv STOP his grousing. (Е 193) 

A.fter all, Paotti iVAS а good sort - 1 was t/1inking. Не WAS also pleased tlшt the 
"signoгina" HAD СОМЕ home. COULD 1 Ыате liim, poor old тап? FROM 
NOW ON lze WOULD s1пely STOP grumЫiпg. (А 130) 

V Ыstvu .ЈЛ. Perotti dober c/ovek, sem mislil. Tudi 011 ЈЕ zadovoljen, da SE ЈЕ 
"gospodicna" VRNILA clomov. Kdo ВЈ mu mogel ZAMERIТI, ulюgemu staгcu? 
ZDAJ ВО gotovo NEHAL godrnjati. ( 165) 

U skladu sa semom, za sigпalizovaпje vremenskih od110sa, italijanski, пemacki i 
engleski slL1ze se 11 p1·oslim setom" (za antcriшnost: .fosse tomata, "var heimgeke/1rt, lzacl 
соте, za simultanost: era, i-var, i-vas i za poste1·iornost: avrebbe smesso, 1-viirc/e lza/Jen, 
~vould stop), dok slovenacki t1potreЬ\java 11 sadasnji set" (se је vrnila, је, Ьо пе/юl). 

Upot1·eЫjena temporalna deiksa је u svim odlomcima vez::шa za centш· lica (ora, п1.т, 

no~v. zdaj). 
Ostaje ipak pitanje da li su autori teksta uvek postupali tako konsekventno. 

2.2 "DIL" КАО KONKRETAN INSTRUMENT PISCA 

Poznato је da pojediпi jezicki elementi mogu, zbog svojih foпna\11il1 karakteгistika, 
u danim situacijama imati i ikonicku Љnkciju i time prouzгokovati posebne sti\isticke 
ef"ekte. 

Bassani u svom romanu LI potpunosti koristi izrazajne mogucnosti italijanskog 
jczika zn р1·е11ш; svoje port1ke: nurativ11i glas, nazuvinю ga "Dordo". krajein pedcsetil1 
godina prikazLJje segine11t svog pro~log zivota i ~ivotn svojil1 - za vre111e шн·асiје vcc 
m1·tvih - prijateljп, sluzeci sc u velikoj 111eri govorпiin i rпisaonim akLi11ш proLagoпista 
pripovesti. Ovi govori licn filtri1·a11i su kruz pripovedacevu memo1·iju, sLo је Bassa11i 
signalizovao щюtгеlюm sloboc.l1юg 11ct1prav110g govшa (DIL-a). Као sto sпю viUcli. ])ll, 
koinЬiпacijom dvaju dciktickill сепtага uшugucLije t1p1·avu ovakvL1 dvojrш pcrspcktivt1 -
/ica u pro~losti sa jedne stпше i kшшijcg p1·ipovcdaca ~ш dп1ge. Kako ног1ш1 za izlюr 
glagolski/1 v1·eшena u itulija11sko111 ПIL-u predviUu "pro~li set" (TRAPЛSSATO 

(> u p1·i111~1i111a је zbog 11azoпюsli DIL istak1шt kш·zivo111, <lok Sll glagolski oЫki i dciksa sla111pa11i 111аsпо. 
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PROSSIMO, IMPERFETTO, CONDIZIONALE COMPOSTO itd.), specijalizovan za 
prikaz situacija u pгoslosti, slobodni neupravni govoг (DIL) formalno se uklapa - sto se 
tice najcescih elemenata - licпe deikse i glagolskih oЫika - u eksegezu za proslost.7 

Utisak diгektnosti шiginalnog govo1Ћ time је Ьitno umanjen, а utisak Ыiskosti 
zшneпjen sa utiskom udaljenosti: 

Ci eravamo avviati. Si, suo fratello ERA j'ormiclaЫle - continuava а spiegarmi 
Micдl. All'occorrenza SAPEVA tirar fuori certi fischi talmeпte potenti che quelli 
dei pecorai, al coпfronto, ERANO roba da ridere. Straпo. eh ?, in ип tipo del 
genere. А vederlo, ипо поп gli DA VA due soldi. Eppure". Chissa mai dove 
ANDA VA а pescarlo tutto quel fiato! 
Fu cosi che comiпciaroпo, (".), le пostre lunghe scorrihaпde а due (S-108) 

2.2.1 PREVODENJE KONOTA ТIVNE STRANE DIL-A NA SLOVENACКI JEZIK 

Ovde valja istaci da је slovenacki prevodilac imao prilicnih proЫeina. Dok 
engleski i nemacki jezik pruzaju analogne mogucnosti kao i italijanski i ti111e 
dozvoljavaju prenos konotativnog sadrzaja "udaljenosti" (vidi i ргiшеr u 2.1 ), u 
slovenackom, naprotiv, sintaksom predvidena upotreba "sadasnjeg scta" glagolskih 
oЫika stvara kontrast izmedu proslih - i time "udaljehih" - radnji prikazanih u eksegezi 
sa jedne strane i sa druge govoгa lica, koji se oЫikovno и tipu glagolskih vre111ena 
podudara sa upravnim govorom (DD) i time ikonicki stvara suprotni utisak Ыizine: 

Odpravila sva se. Da, пјеп brat ЈЕ. sijajeп - mi је naprej razkladala М icдl. ОЬ 
nekateJ"i/1 priloznosrih ZNA па kak naCin tako silovito zabrlizgati, da SO iviigi 
011сшЈе.v v p1·imeгi z пJegovimi prav smesпi. Сиdпо, ha, tak tip? Се ga 
POGLEDA.~. пе ВЈ STA VIL пап} priЫte pare. Јп vendar". kdo ВЈ VEDEL, kje 
NALOVI vso to sapo! 
Tako so se skoraj vedno zacenjali пajini dolgi potepi v dvoje: (.") (93) 

Sa slovenackiш DIL-om, koji jako podsjeca па upravni govor, npr. u: 

"Eh, VEM, VEM." је rekel, "da vi, mladi, zadпje case пе ,/EML.JETE resno 
Giosueja Carduccija! VEM, da /МАТЕ ra)Si od пјеgа kakega Pascolija in 
D'Annuпzija." (91) 

moze se, na zalost, prenositi samo denotativni deo poruke, to jest signalizovati cinjenicu 
da se radi о govoru lica, а ne о eksegezi, dok ikonicki efekt udaljenosti italijanskog DIL-a 
u slovenackom nije ostvariv. 

Medutim, uticaj ikonickog efekta 11proslosti 11 i "udaljenosti" italijanskog DIL-a bio 
је ipak toliko snazan da је prevodilac na vise mesta jednostavno kopirao italijanski 
pгincip Ьiranja tipa paradigшe. Tako npr. u: 

1 I:iko је "bazicпi ж:1" uni\•~1·z:1l1ю upotrcl>ljiv (щ: sшпо zд govшnikovu p1·avu sudasnjost nego i z::i 
"pl'Osi1·eщ1" s::id::isnjost, cks1111te1пJI01·•1l1юst, hшit161ю~t. рп i 7ll pl'Oslost - n::iiine knd se 1·::idi о tnkozvш10111 
"l1istorickom postupku"), ovllc stoji н opozkiji sa "pюsli111 sc\(1111", koji је specijnlizovan zn izrazava11je 1·adnji 
u pl'Oslosti (u italijnnskш11 jc 11р1·. ,iczgю 1><1slavljcщ1 iz ol1Jika PASSATO REMOTO u centi·u i TRAPASSATO 
PROSSIMO, IMPEl{FETTO i CONDIZIONALE COMPOSTO z:i 11пjЬli:Z:L1 peiit"e1·iju). Ovde пе ul::iziщo u 
situ::iciju kada se autOI' sltrzi llistorickim m1гativ11im postupkmn. 
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Parlavo, е il professor Еrтаппо, piu che mai curvo, stava ad ascoltarmi iп 

sileпzio. А che cosa PENSA VA? Al numero di "illustrazioпi" universitarie di cui 
Sl ERA FREGIATO l'ebraismo italiano dall'Uпita fiпo ai NOSTRI giorni? ERA 
probahile. 
Ма, а ип tratto, lo vidi animarsi. S-104) 

gde Ьi trebali - u skladu sa normom - stajati prezenti (premisljиje, .k verjetno) : 

Govoril sem, profesor Ermanno, bolj skljucen kot kdaj, те је то/се poslusal. О 
сет ЈЕ PREMISL.lEVAL? О stevilu univerzitetпih "vrhov", s kateriтi SE ЈЕ 
POSTAVILO italijaпsko jиdovstvo od zdruiitve do DANASNJIH dni? BILO .lE 
verjetno. 
Toda пепаdота sem videl, kako је ozive/. (91) 

Vremenski prilog бпо ai пostri giorni 1 do danasпjih dni nedvojbeno svedoci da se 
о tome ne pita pripovedac (to jest Dordo za vreme pripovedanja, krajem pedesetih 
godina), nego da se radi о razmШjanju lica (znaci Dorda 1939. godine). 

Isto vazi za sledeci slucaj, gde se radi о Dordevoj interpretaciji ocevih misli : 

Lo SAPEVA Ьепе, lui - mi diceva соп gli occhi -, che le sue domande mi 
INFASTIDIVANO. che la sиа continua pretesa di ingerirsi nella mia vita ERA 
indiscreta, ingiиstificata. Ма saпto Dio, поп ERA mio padre? Е поп VEDEVO 
qиanto FOSSE INVECCHIATO, in QVELL'ultimo аппо? Соп La татта е соп 
Fаппу поп ERA il caso che S/ CONFIDASSE: ERANO dоппе. (.") (S-69) 

gde Ьi trebali stajati oЫici ve, ~. ni, пе vidim, se пе more, sta: 

Sam SEM8 dobro VEDEL - to mi је pravil z остi - kako mi presedajo njegova 
vprasanja, kako vsiljiva, neupravicena ЈЕ BILA zahteva, da Ы se vmesaval v тоје 
iivljenje. Toda sveti Bog, mar Nl BIL тој осе? Mar NISEM VIDEL, kako se је 
postaral V ТЕМ ZADNJEM LETU? Mami iп Fanny SE NI MOGEL zaupati: 
ВILI STA ienski. (. . .) (61) 

U nedvosmislenim Ьi se slucajevima takvo postupanje jos mog\o tolerisati. Katkad se 
ipak cini da prevodilac zbog formalne slicnosti nije prepoznao da se radi о DIL-u, npr. u: 

"Esageri, реrд ", disse. "Che cosa vuoi che conti avere ипа materia а ottobre?" 
Ма mi PRENDEVA in giro, evidentemente, е ип росо anche mi DISPREZZA VA. 
ERA abbastanza normale, in fondo, che ип fatto simile FOSSE САР/ТАТО а ип 
tipo соте те, figlio di gente cosi сотипе. talmente "assimilata ": а ип quasi-goi, 
insomma. Che diritto А VEVO di far tante storie? ( S-52) 

i slovenackom citaocu ponudio је pripovedanje пarativnog glasa шnesto percepciju lika. 
Pazljiva analiza sadrzaja, naime, otkriva da se radi о uverenju trinaestogodisnjeg Giorgia 
("sina tako vsakdanjih ljudi, tako prilagojenih"), а ne о eksegezi odraslog pripovedaca: 

"Ampak pretiravas," је rekla. "Кај ра пај Ы pomenilo, се moras oktobra 
ponavUati еп predmet?" 

н PrevodЉc је pogresno preveo lice: ovde Ьi trebnlo stnjnti trece lice је vedel, ili bolje ve. 
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Vendar те .Ш ocitno IMELA za norca, таlо ра те .Ш tudi ZANICEVALA. 
Navsezadпje .ТЕ BILO dovolj oblcajno, da ЈЕ takSпo dejstvo DOLETELO роЬа, 
kot SEM jaz, siпa tako vsakdanjih ljudi, tako "prilagojenih ": skratka, паро[ goja. 
KakSno pravico SEM IMEL, da SEM stvar tako NAPIHOVAL? (46П) 

Nekonsekventnost u Ьiranju seta glagolskih oЫika unutar jednog te istog DIL-a 
nije na mestu. Npr. u: 

( ... ) Eh, si: а farlo allora quando DOVEVO, tutto сiд SAREBBE STATO Ьеп 
facile. Ипо scherzo, SAREBBE STATO. Mentre ADESSO ERA tardi, iпvece, 

terriЫlmente tardi. 
Che ora ERA? L'ипа е mezzo, тagari le due. TRA РОСО SAREI DOVUTO 
andare, е рrоЬаЫlтепtе Micдl тi AVREBBE RIACCOMPAGNATO giй, fiп 
sulla porta del giardino. (S-199) 

gde је prevodilac u prvom delu, nakon nekoliko kondicionala upotreЬio 

PRETERIT (је Ьilo ), а u drugom delu, za istu vremensku situaciju, pred FUTUROM, 
posluzio se PREZENTOM (јј;Ј: 

(. .. ) Eh, da: се ВЈ В/L to STOIOL ТАКRАТ, ko В1 В/L MORAL, В1 В/LО vse to kaj 
lahko. ВILO ВЈ prava sala. ZDAJ ра .ТЕ BILO pozno, strahovito роzпо. 
Koliko Ј.Е. ura? Pol dveh, тorda dve. Ктаlи ВОМ MORAL oditi in verjetпo те 
ВО Micдl spet SPREMILA dol, do vrat па vrt. ( 170) 

2.2.2 DIL U PREVODIMA NA NEMACКI I ENGLESКI JEZIK 

Zadaca za prevodioce na nemacki i engleski Ьila је u principu puno jednostavnija, 
ali se i njima moglo dogoditi da пе p1·epoznaju DIL. Za ilustraciju sluzim se odlomkom 
iz nemacke verzije, gde је prevodilac umesto u DIL-u prikazane Dordeve percepcije -
kada se Ыciklom priЫizava kuci Finzi-Continijevih - signalizovane sa ЕССО (evo) u 
originalu: 

(. .. ) Guardavo diпaпzi а те, cercando со[ faro della Ыcicletta i luoghi di ип 
passato che mi sembrava remoto, si, та ancora recuperaЬile, поп ancora perdиto. 
Ed ЕССО il boschetto delle саппе d'Iпdia; ЕССО piu in ta. sulla destra, l'incerta 
sagoma della casa coloпica dei Perotti, da ипа fiпestra della quale, al primo 
рiапо, TRAPELAVA ип ро' di /ите giallastro; ЕССО, ancora oltre, farmisi 
incontгo la faпtomatica incastellatura del ponte sиl Panfilio: ed ЕССО, infine 
рrеаппипсiаtа per breve tratto dallo scricchiolio delle gomme sulla ghiaia del 
piazzale, la тоlе gigantesca della таgпа doтus, impervia соте ипа roccia 
isolata, completamente buia eccetto che per la luce Ыапса, vivissima che usciva а 
fiotti da ипа piccola porta terrena, aperta evideпtemeпte per accogliermi. 
Smontai dalla Ьicicletta, restando а guardare per ип attimo [а soglia deserta. 
(115-116) 

citaocu ponudio eksegezu: ona se ocituje u upotreЬi anaforickog priloga DANN (onda) 
umesto vec pre upotreЫjenog deiktickog priloga DA (tamo/evo): 

(. . .) lch Ыic'i(te geradeaиs ипd suchte mit dem Scheinweifer all die Orte еiпег 
Vergaпgenheit, die mir wohl fern schien, aber noch erreichbar, noch пicht 
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verloren war. DA WAR die Bambнspflanzung, und etwas weiter, aut" der 1·ecl1ten 
Seite, dег undeutliche U1шШ des Bauemhauses dег Peгottis - aus einem Fenste1· i111 
eгsten Stock DRANG schwach ein gelЫicheг Licl1tschein; DANN КАМ тni1· 

geisteгhat't dег AutЬau dег Brticke tibeI" den Pant"ilio-Kanal entgegen, uncl 
schliefШch, sich beгeits anki.indigend dшch das Kniгscl1en dег Reiteгn aut' dem 
kiesbestгeuten Pblz, TAUCHTE die magna domus шit ih1·en gewaltigen Umгissen 
vш rniг auf, unzug~inglich wie ein einsameг Fels, vollkoшmen dunkel, abgesehen 
von dem gгellweiВen Licht, das zu ebener Егdе aus einer kleinen Ti.iL· FLUTETE, 
die SICH augenscheinlich zu шeinem Eшp1:ang GEOFFNET НАТТЕ. 
/ch stieg vom Rad und ЫiеЬ einen AugenЬlick ste/1en, ит dигс/1 die Tiir zи Ьlicken, 
in der sic/1 niemand zeigte. ( 174) 

Slovenacki је pгevodilac, naprotiv, DIL p1·epoznao i adekvatno ga ргеnео po111ocL1 
deiktickill izraza i upotrebe ргеzепtа: 

(. .. ) Gledal sem predse, z iarometom kolesa sem iskal kгаје iz preteklosti, ki se mi 
је zdela daljna, ie, а se dosegljiva, se пе izguЬljena. In TU Ш bш11busov 
gozdicek; in ТАМ, bolj naprej, па desni, nejasen obl"is Perottijeve kmecke l1ise, 
kјег skozi okno v pгvem nadstropju PRENIKA siЬka rurnenkasta svetloba; in 
ТАМ, se naprej, mi kot prikazen PRIHAJA naproti og1·odje mostu cez Pa11t'ilija: 
nazadnje ра, napovedana s kп1tkotrajnim skrtanjem gum na pesku odpгtega 

pгostoпt, velikanska stavba magne clomus, nedostopna kot osamljena cer, 
popolnoma temna, гazen bele, Ыеsсесе svetlobe, ki LIJE akozi majhna vпtta ргi 
tlel1, ocitno odpгta, da me SPREJMEJO. 
Stopil sem s kolesa, za trenutek postal in opazoval samotni prag. ( 125) 

2.2.3TEMPORALNA1 LOKALNA DEIKSA U DIL-U 

Analize su pokazale jos jedno odstupanje od sheme: autori teksta, naime, nisu Ьili 
dosledni u upotгebl temporalnill i lokalnih deiktickih izraza u DIL-u. Spomeпuta је vec 
ocita iпtencija autora italijanskog originala da govoг lica filt1·ira kгoz memoriju 
narativпog glasa i prikaze ga kao udaljeni. Pri tome је izгazajnu slicnost DI L-a sa 
eksegezom, sto ga је tu i tamo zavelo da za lokalnu i temporalnн deiksu i u DIL-u 
upotreЫjava iпaze predvidene iskljucivo~ za eksegezu i 01: Ш шnesto qua, qнel giorno 
umesto Qggf, quella sera umesto stasera itd. 111 Na anaforicke izraze originalne verzije 

9 l{acli se, nnmvno, sшno о izп1zi111u zn deikticki centщ, iшaЉritki iz1·azi postoje i LI L1p1-::iv1ю111 govo1·L1. 
10 Upш·edi iZl'nze iz DIL-n u ko11at11oj verziji (Ьюј u zng.-acli oclnosi sc па stпшо t1 knjizi iz 1991. go(liпe) 

kojisudcil\ti~lюgtipa(TRA/Jre11e(7, 127, 161, 181,213,216);(1111,;шOGG/(16, 118);STASERA(46, 150); 
ADESSO: OGGI, DOMANI, DOPODOMANI (50); QUESТ'ш1110 (50, 150); а tutt'OGGI (54); fiпo afl'ш/1111 
SCORSO (54, 129); /а sе11iтшю SCORSA (55); QUA (54, 55, 132, 145, 179, 23Н); lla molto tempo i11 QUA 
(195, 216); FINORA (68, 100, 216); al мiото d'OGGI (78, 87); OGGIGIORNO (87); QUESTA (Micl1f) 
(107, 166, 177);.f/11 d'ORA (l LO, 147, 190); 1юсо РА (1/ /, 159, lбl); IERI (/ 18, 137); ОПА с/1е (127); llel 
.шtетЬ1·е SCORSO (127, 130, 178, 189, 222 ); 

(lella /от ATTUALE impotem.a (128); fino а QUESTO momento {130); TUTTORA (146, 213); QUl 
(150, 150, 161, 179); D'ORA in poi (157, l90); PRA pocl1i mesi (160); per ORA (174); .fin da ADESSO 
(175); "QUESTA QUA" (185); STANOTTE (220); ADESSO cl1e (227); ORA (230, 238)) sn izгa.zi111a 

a11al'o1·ickog tipa ((/i Јј а qualc/1e ога (33); QUELU sem/notte (43, 181, 239 ); in QUELL'ultimo шmо (51); 
qualc/1e кiото PRIMA (52, Ј 82); ц metcl della seflimшщ PRECEDENTE (62); lii liieci an11i PRIMA ( 107. 
220); рос/1е mattine AVANTI (135, 163, 189); LI (151); QUEL disperato е дrot/esco со11vед110 (/i speltl'i 
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prevodioci su reagovali razlicito: jednom su preneli 11 pogresku11 u vlastiti tekst, drugi su 
put opet osetili neprimerenost "doslovnog" prevoda i i-ekonstruisa1i DIL ргеmа 
zakonitostima vlastite retoricke tradicije. Najdosledniji u ispravljanju bili su Slovenac i 
Nemac, а Eng1eskinja i Amerikanac su u vecini slucajeva kopirali original. Tako npr. u 
mislima trinaestogodisnjeg Dorda: 

(.") Е поп aggiunsi altro, ripreso di colpo dall'angoscia dell'iпevitablle iпcoпtro 
соп mio padre. QUELLA sera stessa, al рiй tardi, SAREI DOVUTO tornare а 
casa. Non avevo altra scelta. (S-57) 

(. .. ) QUELLA sera stessa, al рiй tardi, SAREI DOVUTO tornare а casa. Non avevo 
altra scelta. (N-43) 

( ... ) 1 said по more, suff'ering again at the thought of tlie inevitaЫe meeting i,vith ту 
father. ТНАТ very evening, as late as possiЫe, I'D НА VE to go home. I had no 
choice. (Е-55) 

(.") ТНАТ very evening, at the latest, Ј WOULD НА VE to go home. Ј had по other 
choice. (А-35) 

(".) Јп nisem nadaljeval, ker те је nenadoma spet zaskrbelo zaradi neizogiЬnega 
srecanja z ocetom. Najpozneje TISTEGA vece1·a SE ВОМ MORAL vrniti domov. 
Nisem imel druge izhire. (50) 

(".) lch jugte niclits '1-Veiter hinzu, plOtzlich н•ieder von der Aпgst vor der 
unvermeidlicheп Begegпung mit meinem Vater gepackt. Spatestens АМ ABEND 
MUBTE ich nach Hause gehen. Es ЫiеЬ mir keine andere Wahl. (66) 

Zanimljivo је da је u nekoliko slt1cajeva autor izbrao deikse iz stare, originalne 
veгzije romana (S), npr.: 

Eh sl - pensavo ora - QUELLA SERA, rincasando, il рард mi avrebbe magari 
picchiato. Ма io, le sue botte, potevo ormai affrontarle tranquillamente. (S-60) 

u novoj verziji (N) sam ispravio prema retorickom standardu: 

Eh si, pensavo: STASERA, rincasando, il рара mi avrebbe magari picchiato. Реrд 
io le sue botte potevo ormai affrontarle tranquillamente. (N-46) 

Ovde samo Engleskinja sa ТНАТ EVENING (58) nije pгomenila tip deikse 
ponuden u origiпalu, dok Nemac i Slovenac primenjuju normu: HEUTE ABEND (70), 
ZVECER (53). I americki prevod, izraden па osnovu jedne od kasпijih, шozda vec 
ispravljenih verzija, ima p1-avilnu deiksu TONIGHT (А-38). 

Bassani је sam ispravio i nekohereпtnu komhinaciju deiktickih izraza OGGI i /ERI 
nasuprot QUEL GJORNO и govoru profesora Ermanna. И novoj verziji опа glasi 
OGGJ-OGGJ-IERJ: 

Era stato ALЬerto а dirgli che OGG/ sarei venuto а trovarlo. (".) Senonc/ie Micдl, 
in casa, QUEL GIORNO поп c'era (mi aveva avvertito, A/Ьerto, che Micдl поп 

(151); QUEGLI ultimi штi (151); molti штi PRIMA (155); L'INDOMANI (162); QUELLA 11otte (162); Ll 
dentm (175)). 
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c'era?), essendo purtroppo dovuta partire IERI pomeriggio per Venezia. (. .. ) (S-
149) 

Era stato AlЬerto а dirgli с/1е OGGI sarei venuto а trovarlo. (".) Senonche Micдl 
in casa OGG/ поп c'era (mi a~·eva avvertito, A/Ьerto, che Micдl поп c'era?), 
essendo purtroppo dovuta partire IERI pomeriggio per Venezia. ( ... ) (N-11718) 

Vшijante prevodilaca su ТНАТ DAY (Е-147), TODAY (А-98), DANES (127) i 
HEUTE (177). 

Premdaje Bassani recenicu ocevog govora u konacnoj verziji stilisticki promenio -
umesto guanto stavio је~-, nUe primetio neprimeгnu deiksu: 

Lo sapeva Ьепе (. .. ) Е no1i vedevo quanto josse invecchiato in QUELL'ultimo 
аппо? (S-69) 

Lo sapeva Ьепе (".) Е поп vedevo соте josse invecc/1iato in QUELL'ultimo аппо? 
(N-51) 

No ovog puta svi su prevodioci tip deikse isp1-avili: in THIS last year (Е-68), iп 
THIS past year (А-43), v ТЕМ zadnjem letu (61), in DIESEM letzten Jahr (80). 

ZAKLJUCAK 

Analiza је pre svega pokazala da zbog sistemskih jezickih razlika neke specijalne 
konotacije DIL-a, koje su moguce u italijanskom, engleskom i neшackom tekstu, u 
slovenackom tekstu nisu ostvarive. Ustanovljena oscilacija u Ьiraпju tipa tempoгalпe i 
lokalne deikse moze nas sa druge strane uveriti da pгincipi ponudeni u shemama st1·ucпe 
lite1-ature verovatпo predstavljaju samo tendencije i mogu posluziti saino kao 
referencijska tacka za identifikovanje pojedinih postupaka u konk1·etni111 tekstovima. 
Ako nas zanima kako se DlL zaista p1·imenjuje и literarnim delima, trebamo izucavati 
konkretne realizacije: u nasem slucaju doblli smo utisak da su sva cetiri (pet) aпaliziraпa 
autora Ьirali jezicke elemente vise ili manje na osnovu vlastite intuicije, stece11e u 
kontaktu sa prethodnim tekstovima, i nikako nisu primenjivali neka naucena pravila. 
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А CONTRASТIVE STUDY OF А PARТ/CULAR RHETORICAL PROCEDURE: 
INDlRECT SPEECHП'HOUGHT lN AN IТALIAN ТЕХТ AND JTS SLOVENE, 

GERMAN AND ENGLJSH TRANSLAT/ONS 

Summary 

The paper deals ~vith the iconic functioн of the tenses used in t/1e ltalian free 
indirect speech to suggest remoteness апd pastness and ~vith the possiЬilitie.'i ој' its 
recreation in. Slovene, German and English. The results o.f ап analysis sho'l-v that in 
Germaп and English similar linguistic connotative elements are availahle, ~vherea.'}· in 
Slovene only denotative meaning сап Ье transferred. Ап interesting inconsistency in tlie 
use of deictic expressions of temporal, /оса/ and demonstrative expressions lms also 
Ьееп observed. 
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Vladislava Felbabov, Filozofski fakultet, Novi Sad 

LAZNI PAROVI - ENGLESKO/SRPSKI- U JEZIKU MEDIJA 

Lazni paгovi (f'alse pai!'s, false friends, deceptive cognates па engleskom, koji 
ko1·isti i fгancuski te1min/aux amis) su oЫikom i deгivacijom slicne 1·eci koje pгipadajL1 
гazlicitim jezicima, а cija se zшicenja гazlikuju potpuno ili delimicno. Kako jedna гее 
cesto ima vise znacenja, to Sll odnosi medu njima ПlZПOV1·sni. 0 laznim рагоviпш је vec 
mnogo pisano u гazlicitim jezicima. Tako i о laznim pш·ovima u eпgleskom i spгskom, 
odnosno sгpskom i engleskom kojima se nnjdetaljnije bavio Vladimiг Iviг u udzbenilш 
Teo1·ija i tehnika zиevodenja (Kuгlovacka gimnazija, 1978). Nedavno је u nas objavljen 
!'ecnik laznЉ рашvа, s1·pski-engleski koji је sacinio dг Bo1·is НlеЬес (Tгebnik, 1997). U 
svom p1·edgovoгu on istice 11Zbog zavodljive spoljasnje slicnosti ovakvi oЫici 

pгedstavljaju zamke н koje se hvataju svi koji uce st1-ani jezik, а neietko i pгevodioci, 
kao bolji poznavaoci st1-anog jezika" (stc 3). 

Ne name1Ћvam u ovom гadu da teшijski istrazim ili dopunim lingvisticka saznanja 
о laznim piнovima, vec da pгagmaticno шzmotгim sve 1-asp1·osti·eniju ројаvн laznil1 
pa1·ova u jeziku medija u nas, и stampi, na гadiju i televiziji, najcesce pгilikom 

pгevodenja sa engleskog ш1 sгpski. 
Medu p1·imeгima koje sam pгЉelezila su i slcdeci: iz naucnog рюgгаша RTS 1: 

"inklinacija dvogleda" gde se nije п1dilo о tome knko је dvogled bio inklinit·anlnast1·ojen 
vec pod knkvim је Ьiо нglom Uedno od znacenja 1·eci iпcliпatioп na engleskoш је nagiЬ, 
ugao), ili jos cнdniji p1·imeг laznog раш tl si111t1ltanom pгevodu iz istog naнcnog 
ргоgгаmа: "podmetaci za golf loptice degradintju tгavnjake" gde dгzaci za loptice пisLJ 
degt·adirali/ponizavali tгavnjake, niti im odнzimali cinove, vec ih нnistavali, pгoгedivali, 
kvaгili im povrsinu sto је jedno od znaceпja eng}eskog glagola to deg!'ade ј оdgоУШЋ 

ovom kontekstн. Pomenula Ьih jos i ргimег iz naucne emisije na ВК televiziji sa temoш 
iz ЪL1disticke filozofije TiЬetanaca: 110ni gledaju па telo kao na kontejna." Skoгo da bi 
imalo smisla da asketski vegete1·ijanci, budisti mogu smatгati telo posl1dom za smece, sto 
гее kontejneг kod nas znaci. Radi se, medt1tim, о filozofskom vide11j11 tela kao containa, 
to jest posude, utelovljenje duse. Ovakvi p1·imeI"i laznih рш·оvа bi se mogli otpisati kao 
lose, юgobпtno i na bгzinu pгevodenje sa kakvim se cesto sгecemo н medijim<l. U 
stampi, na гаdiјн i televiziji se svakodnevno nailazi na pгevodilacka геsепја nad kojima 
se znalci engleskog i sгpskog шапје ili vise intenzivno i bucno cude ра i zgгazavnjLJ. 
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Ipnk, ovnkve pгime1·e ne bi tгеЬа\о pгosto otpisati ili s<imo kгitikovnti, паd njima Ьi se 
tt·ebalo ozЬiljno zшпisliti. То је i сЩ ovog шdа. Pi-imeгe lazniћ pnгova LI pгevodi111a sa 
eпgleskog na sгpski pгikнpila sam sa I i 1П ргоgгшш1 RTS, sa ТУ Politike, ВК 
Те\еkопш, ТУ Palme, iz dnevnil1 noviш1, Politika, Nasa ВогЬа, i ргоgгаnш na sгpskom 
jezikн Glasa Ameгike. Fi-ekveпcija pojave lt1zniћ pi]гova Ll p1·evodima sa engleskog ш1 
s1·pski tokom sanю mesec dnna belezeпjri, pokazuje da su velika pгevodilacka za111ka, 
пeuгalgicna tacka u jezikн medija. Ovako nastali lnzпi paюvi utict1 i ш1 jezickн kllltшн 
sгpskog jezika, јег је jezik medija uopste mocniji нticaj па s11Jski jezik пеgо sto se to 
оЬiспо ргizпаје. Ovim 1Ћdо111 пе zelim da шшшјim пevidUivi dop1·iпos vгsпili i 
kvalifikovaпih si111ultanih i konsekнtivnil1 televizijskiЬ pгevodilncn kao i 11ovi11skil1 
pгevodi\пca, koji dоЬго izbegav<1jll znmke \nz11il1 pnюvn, ali је сiпјепiса d:.i Sll ll 

medijima takvi zпalci sve гedi. А lazni paгovi sLJ znvodlj iva zшnka ра se LI пјн 111oze 
t1!1vatiti i vгstaп knj izevnik kakav је Boгislav Pekic. U poglavljн Sentim<:>ntalne istoп;Je 
b1·ita11skog cш'Sl\1t1 LI kome govoгi о vlndaviпi kш\ја Нешiја VIII, Pekic se pozivn 11:.i 
Oks.foпlsku istm·iju Eпgleske i iz nje p1·evodi sledeci paSLIS: nQk.~f(пdska istOl"(ja 
Engleske 1·eci се da је nov dнl1 е1·е Tt1doш гepгezentovno pobedLI individtшlпog 

pгedнzetnistva nad komunalnim ш1ршimа, takmicenja nad obicпjima, u cemt1 паziгепю 
pгedzпake nastнpajt1ceg kдpitalizma" [n<iglasila Y.F.] (stг. 148). Da li se гadi о 

гenesans11i111 komunalnim nnpoгima, tj, о пnpoгima vodovoda, k<1ш1lizncije i gгudske 
cistoce, sto pгidev komunalni паша zпaci, ili је 1·ес о conummal c.ffiлts, to jest 
zajed11iёkim парогimа ili парогimа zajedпice sto bi н ovom kontekstL1 imalo smisla. 

1 tI dnevnim novimш1п ы1 dнgo111 tгadicijom, d<i i пе pominjen1 novopolпe1шte 
listove, mogн se nпci zbtшjujtici pI"ime1·i laznil1 pnгovi. Ргепоsепјеm iste i·eci iz 
engleskog LI sгpski dobijri se 1·есепiса: "Njнjoгska policijп delil<i је diplomntшn<i tiketu". 
(Politika) Dri li SLI to bili tiketillozovi zn cнvenLJ njнjo1·slш llltl"ijн? Ne, vec kazпe Zi1 

s<iobгacajne ргеkгsаје, sto је jedno ocl zпасепја гесi ticket na englesk.0111 jezikLI. Ovaj 
Jazпi рпг је vec dt1go poznat kao pгevodilacki ргоЬЈеm, ра ima i odгed11iCLI LI геёпi\ш 
Вогisп НlеЬеса (Tiket= сонроn listic spoгtske pгognoze, loto i slicno /loz= lotteгy ticket/ 
kпгta/нlaznica= ticket, lista= ticket spisak kaпdidata jedne stп111ke ла izЬогiпы. 

Kaznп=ticket listic sa zapisanim snobп1cnjnim pгekгsajem, etiketa=ticket cedнljn sa 
deklaп1cijo111 pгidodatп uz poizvod (sa podacima о сепi, vгsti pгoizvodп, pгoizvodacti i 
sl.) (st1·. 108). K<iko је ovaj lazni раг poznat, cL1di dп је pгomakao pгevodiocн, nli i 
шednilш. Моgнсе је d<i је tiket=kazna za saob"ac(~jni pгelu·.\'(~i па рнtн d<i se t1stali LI 

sгpskoш medн ostalim zпaceпjima engleske 1·eci tickct, i da се se kod 11<1s tikct pгosi1·iti 
na се\о se1шшticko polje eпgleske 1·eci, i da jednog dапа pгestane d<1 Ьнdе lrizп i pt11·. 
Poznati ы1 takvi pгime1·i kako Љ Yl<idi111iг Iviг пaziva it~filtn1cUo: 11 

••• takva iпfilt1-acija 

znlivatila је гiјес petгolej, kojoj 11<1 eпgleskom оdgо\'ШЋ 'keгosene oil', dok eпgleski 
pet1·0Ieш11 znпci 'naftн'. K<tko је ш1fta u vгijeme eneI"getske kгize росеlп zпt1zim::iti v<1zпo 
111jesto LJ svjetskim vestima, tako је i eпgleslш гiјес petгolet1111 poёel<i delov<iti пп 

zпacenje nase гijeci реtго\еј, ра se VeC govoгi ј pise ne Si1mO О petгodolaгima, пеgо i О 
рогпstн сiје1ш petгoleja i petгolejskoj kгizi (ргi сеnш se ne misli па kгizн goгiv::i zп 

petгolejske svjetiljke, nego ni1 naftnв k1·izн)" (stг. 117-118). D:шas је n::i dobгom pнtt1 d::i 
se LJ medijima ovaka i1?filtmc(ja dogodi sa cngleskom геСi test koja od zпncenja ргоvеге, 
ргоvеге znanja do t<:>sta па tn1dnocu i nekil1 dп1gih mediciпskЉ testovn, pocinje kod п<is 
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da se javljn i kno test, sinonim zn nukleamu zиоЬи, kao tl sledecoj vesti l1 пedavnom ТУ 

Dtievпilш: 11Pakistи11ci sн pi·osle пedelje Ьшnо гeagovali posle testova Iпdije." Na stпнш 

р~·оЫешi sn sгpskim jezikom, pгedlogorn i padezom u ovoj i·eceпici, za sta sн 

kvalifikovщi kolege sгbisti, пеша ni pгideva пl1kleaП1i koji Ьi neнpнceni111a н sнkob 
iz111edtt Pakistшы i Iпdije вkazivao о cernu se ovde гadi. 

U medijiski111 izvestajirna i napisima о гatu н Bosпi гее сатр - koja је в st·pskom 
postojaln kao kamp=izletiste, pгosiгila је svoje scmanticko polje i na logor, i na tabo1·, 
ра sintagme izbeglicki kamp, zш·obljenicki kamp, та koliko ozпacavale neizletnickn 
rnesta, smetaju jos uglavnom jezickim pшistima. Moguce је da u nekoш eпglesko
si-pskom 1·ecпikt1 lazniћ раюvа kюz desetak godina сшпр i kamp pгestnne da Ьнdе 
od1·edenica. Jediпo se od znacenjn eпgleske гесi сатр jos uvek p1·elaskн t1 s1-pski opi1·e 
kultшпo-estetski tel'min Сатр koji је uveln te01·eticaг knjizevпosti i kнltшe, St1za11 
Sontag. Nјепе 11Ideas on Camp" пе шоgн se ргепеti kao misli/ideje о kашрн/ 

kшnpovanjн, to jest kao misli/ideje о logol'Ovanjн, mada је i to videпo L1 stampi tl 

pгevodt1 inteгvjш1 sa St1zan Sontag, koji је objavio, veгoYali ili пе, Letopis Matice 
s1гske. Zn ovnj сатр javlja se nesto modifikovaпa vaгijanta laznog рага, teгmin 11kemp" 
l1 пasim esejima koji se оslапјајн Ш1 postavke Sнzап Sontag. 

Siгепје zпacenja гесi Ll sгpskom na celo semanticko polje гесi па. englesk01n nюze 
se dogoditi za deceniju, dve, od jedne geneгacije do dгuge. Za moju geneгacijt1 је гее 
simulatm· Ьila sinonim za simulanta i oznacavala је osobu koja se pгavi nesto sto nije, i 
Ьila је lazпi рш· za eпglesku гее simulat01- koja је pгvenstveno oznacavala паргтщ ili 
szиavu. Za danLJsnju geneп1cUu lazni рш· ne postoji, ра se na televiziji sobnn spгnva za 
ve:Z:Ьnnje гeklшniгa kLJo 11simulat01· kюs-kantгi skijanjn". Ali, dn је ovo s1-pski jezik? Ne 

pгeti li i н dгugim slucnjeviшa da se nestajnnjeni lnznog рага, otklnnjnпjeш jezicke 
zaшke, osiгomиsi sгpski jezik? Evo jednog pгitneгa nad kojim bi se t1·ebalo zaшisliti. U 
П<lt\CllO-dokшnentaпюj emisiji engleske pюizvodnje Шl ВК televiziji шоgао se CLlti 
pгevod: "Neki klasicisti se pitnjн." Emisija је Ьiln о Sliшшюvim iskopavnnjima. ш1ticke 
Тгоје, ра su pomenнti ljlldi ргонсаvаосi i znalci anticke staгiпe, klasike, odnosпo 
klasicaгi. Eпgleska гее classicist obнl1vnta svojim znacenjeш kako nal1cnike о aпtici, 
klasicaгe, tako i klasiciste, нmetnike 1.1 klasicпom ili neoklasicnoш stilt1. Ako 
pгiћvatimo dп u s1-pskom zпacenje r·eci klasicista pгosiгimo nn celo semanticko polje 
engleske гесi classicist, nece Ьiti laznog рш-а, zavodlj ive zпmke za пellke i b12oplete 
pгevodioce, ali се SI-pski jezik osiгomnsiti za filltI distinkcijLI, /c/asicm· ј /c/asicista, dva 
inteгnacionalizma koja smo dobili pгeнzimanjem iz latiпskog i gгckog. 

Danasnji mediji su паюсitо podlozni nekгitickoш pгeuzirnaпjt1 stпшil1, pogotovo 
engleskih гесi koje iш "stгнспiје" zvuce. u emisijшna о knjizevпosti se vise пе govoгi о 
pгipoPctkшna, VCC О k1-atkim pt·icnma, sto је bt1kV<llni pгevod eng}eskog teгmiпn sf101·t 
stmy. u nastl kгitickt1 teпninologjtI нsао јеј teпniп/akc(ja (englesk<J гecj(1ctio11 nastala 
spajnnjem ji.1ct i .fiction), пrnesto te1minn clokumentaпш, .faktogmj.~ka ргоzа, 

feljtonistika. NedLJvno se Ll pгikazima jedne antologije pгevoda arneгicke poezije u Nasoj 
ВогЬi i н emisiji Beoletm III Ргоgгшnа RTS, pojavio teпnin, lazni рш·: konjesiunalna 
poezija. Confessional poetry nije veгoispovedna, vec poseban zаш i~povedne poezije Ll 
mоdепюј ameгickoj knjizevnosti i odпosi se na pesme н kojimn pesnik otk1·ivn poneknd 
sokatпe detalje о svom нпнtгаsnјеm svetll k<:10 dп se ispovedn, nli ne svesteпikt1 пеgо 
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psil1ijatп1. Mogllce је da se teпnin ko1?fesionalna poezUa нstali, јег se cL1je ш1 te\eviziji, 
sшno da to ne Ьнdе па нst1Ъ distiпkcije ll znасепјн i)e1·vispoi1ec/11i i ispmJcllni kojt1 
i1ш11no t1 sгpskom. Рге dve deceпijc је LJ nas н k11\tшi i шnetпosti p1·eнzet i do danas se 
Ltstalio engleski poj<1m umleгg1·ouncl kao teгmiп шule1·gгauml koji se odпosi 11<1 
иvапgш·dпи umetnostlkлjize\ 111ost. То је \azni раг engleske гесi 11ш1dегgюнnd11 koja 
pгveпstveпo ozп<1cava podzenilje, ilegal11, а za Bгitance је zmdagгound podzemш1 

zeleznic<1, metгo. Na ova se zш1cenja sem::шticko ро\је 1·eci a11de1·gпnmd nije pгosiгilo ti 
sгpskom, а пеша ni nagovestaja da се do toga doci. 

Osim lшltшe, oЫпsti politike i ekonomije sн LJ nas шносitо pod\ozпe pojavi laznЉ 
рагоvа. Iz emisija ВК televizije sam zabelezila sledece гecenice: 11Glavпi ргоЫеm st1 
ekonomske polise koje је doneo J<1pan" i "ћedlog 227 нsvојеп је sn veliko111 
пшгgiпот ", gde se ll pгvom slвсајн п1dilo о lazno111 рап1 sa eng\eskom гесi policy koja 
osim polisu osigumnju oznacava i politilш, а ll dп1gom slL1cajt1 о laznom ршт1 sa 
eпgleskom 1·eci nu11·gi11 kојп рогеd maгgiпe па stгaпici ozпncnvn i pгedпost. Ako mediji 
nastave da polise i maгgine ll ovim znaceпjima t1potгeЫjav<1jt1 nаmепю, ako to 11ist1 
pгevodilacke g1·eske, ov<ikva 11pot1·eba се se 11staliti. Nakon dнgogodisпje llpot1·ebe Ll 
jezikt1 medija pгiћvatili smo englesku гее licle1· kao siпonim zn vocleceg cl1·imJ11i/ш. 

Polako pI"il1vatamo i pгosiгenje polja пjenog znncenja, opet posгedstvom medija. 
Nedavno se na ТУ Politici н pгog1Ћmu nameпjenoш poslovnim ljнdima mogla ct1ti 
гесепiса: 11Bгitanija је lideг и tim oЬlastima", а nekoliko dana kasnije i konstatacija da је 
11Meгcedes glob<1!11i licleг u aLitoindt1stтiji 11 gde гее lideг па sгpskom oznacavn i 
pгec/voclnika i voclecu zem(iu, сео skнp пizlicitil1 voda i pгedvodnika koje obнl1vata 

eпgleskn imenic<1 !еш/ег. О jos jcdnom pгimeпi tnkvog jezickog pгocesn kod laznil1 
рагоvа Vladimiг Ivi1· pise: " ... ako se pгog1·esan pгijevod dovoljпo cesto ponovi, 
l1гv<1tska ili sгpska 1·ijec postepeno се popгimiti dodatno znaceпje i lnzпi ра1· s 
delomicnim pгeklapaпjem l1 znnceпjн postat се pгavi раг s jednakim г<1sропош zпnсепјп. 
Na taj ш:~сiп ргеkо pгijevoda, јеdап jezik delL1je па dп1gi. Pгimje1· takvog нtjecnjn 

пalazimo н гijeci sampion koja LI hгvatskom ili sгpskom ozпacav::i пekoga tko је t1 
spшtskom ili slicnom nadmetaпjн 11spio osvojiti ргvо mjesto. Medнtim, nјеп eпgleski 
р::~г с/ютрiоп ima i jedno dod<itпo znaceпje - 'пetko tko zagov<iгn, b1·::i11i ili se Ьшi zn 
пekog<1 ili nesto'. То dшgo zпncenje pocelo је poti l1ticajeш engleskog jezika pгodiгati i 
l1 паs jezik, рп se ll пovinskim clancima роv1·е111епо mogtt naci pгimjeJ"i kno sшnpion 
тiго (=poboгnik), sampio11 pravedne lюг/Је рт·оЬUепiћ пагосiа (=zagovoшik), sampioп 
0Ьеsр1·т1Uе11iћ masa (=b1·anitelj)." (stг. 123). 

Pitшn se s:н110 kako masovni gledalac/cital<1c medija ct1je ove гесi~ seti1110 se d::i је 
Hnjle Selasije bio Њ1јlе Silesije, а ovoga leta se gгoZde Ribije /Ribieг/ pгodavalo na 
n::isim pijacama kao Rivijeгa. Kako taj gledal<1c/citalac tЋzume ove lazпe раюvе, i 11 

kakvim li се se stilюvima jedпog dnn::i ove гесi obгeti, kao sto se оЬгеlа 1·ес kolcgo tt 
novokomponov<1noj pesmi 11Те1Ћј mala ovce ргеkо Ьгеgа/ Doci cemo ја i moj ko\eg<1". 
Mada se mо1Ћ гесi da ni obiazovaпje ni znanje st1·aпiћ jezika nist1 gaгancij::i da lazпi рш· 
пе nade svojL1 z1·tvt1. U nekoliko dпevnil1 novina se оvЉ dапа oglas<1vn osnivanje 
нdп1zenja pгivatnih skola st1Ћ11il1 jezika, ALS. Pгvi clan njegovog statнta glasi: 11ALS је 
nepгo.fitaЬf/110 t1dп1zenje skoJa sћ-anili jezik::i." U nekom statlltll ШI engleskom jezi)ш 
stajao bi pгidev non-pro.fit da oznaci oгg<шizaciju koja nemn mateгijalпe koгisti od svoje 
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delntnosti. Upadajuci и zamkн laznog par-a, kolege stшcnjaci za stгane jezike me 
zbнnjuju asocijпcijom da је njilюvo nepmfltabllпo нdшzenje nep1·obltacno, beskm·isno. 

Mediji su kгeativni н stvaгa11jt1 lazniћ рагоvа, svaki dan me izneпade i zЬнпе 
nekim пovim pгimeгom. U jedпom 1·ep01·tazi о Ujediпjenim nпcijama н Nјнјогlш 

objavlje,пom н Politici stoji: "Jedan azijski diplomatri doziveo је nepгijatпe tгenнtke." 
'ћisla mi је g1·upa hekleгa i poee\ri поg::нш1 da нdал1 ро kolima i п1kama ро staklima'." 

Da li se п1dilo о napadu gгupe ргоhоdа\Љ automatskiћ pisto(ja, sto је kod ШlS p1·va 
asocijacijri Ш1 гее hekle1·? Nije, vec о gп1pi ag1·esivni11 dernonstгaпata, је1· u engleskom 
гее ћeckla ozш1cava demonstnmta, p1·ovokato1"a. u jednom ргоgгnmн stпше 
pгoizvodпje koji је pгikaztin na ВК televiziji n10gao se eнti pгevod sledece poluгecenice 

" ... oni koji su kasnije optuzivani dti sн policijski inf'omшto1·i11 • Dn li se гadi о ljudimn 

koji su se pгetvoгili u knjige podataka о policiji? Ne, vec о policijskim dousnicima sto 
Ј"еС iп/оппег znaei Шl engleskom. Ovde је гее lпtinskog p01·ekla, koja је kao in.fonnafOJ' 
нsla и sгpski jezik, postala lazni раг infonna - i1~(oгmat01·, јег је и engleski jezik нsla sa 
dп1gim znaceпjem. Na vestin1a Glasa A111e1·ike евlа sam р1·е neko jutю izjavв: 11Gп111ica 

Kosova ргеmа АЉапiјi veoma је delilшtna"; riko se nije mislilo da је ovri gпшicri 
tankocutna i .finiћ тапiга, гadi se о l<iznom par·t1 sa engleskim gde clelicate ozпacava i 
osetljivo mesto. 

Lazпi рш· moze neznanjem ili nepaznjom pгevodioca da dovede do pog1·es11og 
pI"evoda. Кl;:isican ргimег је 1·ес ministш· koj<l na sгpskom jeziktt oz111:1criva с/апа i1lade, 
dok engleska гее ministe" osim ovoga ozпaeavLJ jos i si1estenika, pi:I se engJeska гееепiсn 
Не i-vas а ministeres son ne moze Livek pгevesti kao Вiо је ministf'Ov sin, kako b1·zopleti 
filmski pгevodioci to cine, vec ponekad znaci ј Вiо је sve§tenikov sin. lma ргimега dп 
pгebacivanje znaeeпja engleske гесi na i·ec и sгpskom moze da izrizove пеsрогаzнm ili 
nezeljeno znacenje ili asocijacije. U nedavnom Ьгојu nedeljпika V1-eme t1 cla11kt1 pod 
naslovom "ldol vode" naisla sam na sledeci past1s koji ve1·ovatno ne misli onako k<iko 

kaze: 11Sinisa VLicinic, voda Radikrilne stгanke Nikola Pasi6 i clrin Kпшskog saveta о 

нzalвdnosti nарша da se kп1\jevska inteligencija koliko-toliko popгavi. 1Bio sшn tl 

kontaktima, pokпsavaj\.lci da Liticeш crik i ШI sшnog Aleksaпdгa 11 K<iгadoгdevica dri se 
оkапе Vнka Dгaskovica. "' Ovde se najveгovatnije ne гridi о pokusnjt1 elanu Kпшskog 
saveta da popгavi intelligence/ inteligenciju оdпоsпо ршпеt Aleksandгa Kш-ado1·devicr1, 
vec njegovtl intelligence/ obavestenost, obm1estaj11e lZ\JOГe. Uгedпik ili lektoг Stl moгali 

вћvatiti ovu gгesku. 
Mediji, naгocito televizija, пе negt1jt1 pгeciznost i tacпost pгevoda i jezika, iz 

пve1·enja da se moгtl гaditi na bгzinн, da је njilюva info1macija еfеmегпа а раzпја 

рнЫikе polovicna; tako је za pet sektшdi рюsао filmski titl na ВК televiziji: 11Zaп1diln 

sam 5500 $ u komisionima" gde se пiје п1dilo о гиdпјата za komisionu 1иоdаји vec о 
lnznom рап1 sa engleskom гееi commissions koja znaci pгovizija. Ova је gгesk<l 

veюvatno mnogima pгomakla sem пekome ko је upгavo pisao гаd о ln.Znim paгovimn i 
manjem Ъ1·ојн dI"ugЉ gledalaca. Delimienom puznjorn pнЬlike/cittllaca mediji pгrivdajн 
svoj nemaг, ali itekako potcenjнju svoj znaeaj н oЬlikovanjLI sгpskog jezik<l i jezicke 
kLiltшe. Neki lazni paгovi se cestim ponavljunjem t<iko UVl"eZe i pгime da iћ је posle 
izuzetno tesko ispшviti, skoгo da је potгebna 11iгшska inteгvencija. Uzmimo па ргimег 
jedinstveпi lazni раг koji su stvшili nasi mediji, koji se do danasnjeg dana zadгzao i 
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ve1·ovat110 се postati istOI·ijski te1min u ш1s: /"(.// и Go(fu. Da li se шt vodio u ig.-i 
skotskog po1·cklп go({u'? Rпt se vodio н zalivн, ga(fu/ gu(f Toliko puta sam снlа i 
pl'Ocitala 1·0111 C10/ji1, da 111ada zш1111 da јс 1·at Ьiо tJ Galfi1, dгugima kazem 1·at и Go(fu је1· 
sLt tako t1svojili, ра Ьi шislili dn јп пе zшш1 i dп gгesim. Sгecom, о tom гаtн пе govшim 
cesto. 

Sa lazпim pnгovima se moгn biti stalno na opl'ezt1. Jezik шedija је stnlno Lt komociji 
= commotion = uskomesanosti, tako da zn pюL1cavaoce nema kопюс(је = udo/Jnosti, 
polaganosti и 1·adu d<1 zapaze i pгoko111entaгist1 sve <1spekte ove pojrive. 
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FALSE PAIRS-ENGLISНISERВIAN-IN ТНЕ LANGUAGE OF ТНЕ MEDIA 

Sumшa1·y 

The paper discusses the appearance of .false pairs, jalse jriends, deceptive 
cognates iп the lan.guage ој Serbian media ~vblcli arise jrom careless and /щsty 
tran.slation.from Englisli. Nшnerous examples are givenfrom а montli's notation o.f'Jalse 
pairs in ne~vspapers, i-veeklies and radio and television programs. lt is concluded that 
the phenomenon should Ье taken seriously due to the poi-verful effect ој tlze media оп 
shaping language. Examples are also given ој jalse pairs 1-vhich have ceased being .false 
pairs ajter а decade or t~vo, jrom опе generation to another. 
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Sabina Halupka, Tvrtko Prcic, Filozot'ski t'akultet, Novi Sad 

KROKODILU МОЈ KONTRASТIVNI: OD ZIVOТINJA VOKAТIVI 
ZA LJUDE INVEKTIVI 

1. UVOD 

Iz dana u dan svedoci smo sve gruЫje i sve nesputanije upotгebe invektivnog 
jezika u nasem svakodпevnom govoru, jezilш sracunatog па to da па odreden naciп 
uvredi sagovornika. Pored psovki koje cine okosnicu ovakvog jezika, ovamo spadaju i 
neka druga sredstva, а medu njima veoma cesti su nazivi zivotinja L1pot1·eьtjeпi 

metaforicki, u vokativu. Као pragmaticka kategorija, vokativi (koji se пе poklapaju 
nuzno s vokativom kao padeznom kategorijom) imaju bar dve Љnkcije: kod privlacenja 
sagovornikove paznje, posredi је dozivanje, dok se ргi odгzavai1ju i isticanju kontakta 
izmedu govorioca i sagovornika radi о obгacanju (Zwicky 1974: 787-8). Kod upotгebe 
iпvektiva najvise se uocava potonja funkcija. 

Jst1·azivanje za ovaj rad podstaknuto је zeljom da se ova pojava celovitije sagleda i 
opise, s posebnim nag\askom na sledecim aspektima: (1) nazivi zivotiпja koji se н takvoj 
upotreЬi najcesce javljaju, (2) tipicne mo1·fosiпtakticke konstrukcije, (3) semanticko
pragmaticka motivacija za njihov оdаЬiг i L1potгebu, i (4) tipicne situacije koje tLJ 
upot1·ebu izazivaju. Da Ьi se stekao koliko-toliko veгodostojan uvid u stvaгno staпje, 
aпketiraпo је bezma1o 100 studenata 3. i 4. godiпe па Odseku za ang1istiku Fi1ozot'skog 
t'akulteta u Novom Sadu (skolske 1996/97. godine). U tabelarnom upitniku Ьiо im је 
ponuden izbor od sledecih 30 zivotinja: konj, guska, krava, hijena, koza, skorpija, 
koЬila, тајтип, krmaca, vo, krokodil, svinja, kucka, sfon, kobac, bubasvaba, magarac, 
som, tarantula, svraka, pacov, mazga, lesinar, kokoska, ajkula, pijavica, kameleo11, 
curka, zmija, kondor. Као sto se moze videti, Ьile su uvrsceпe пе sашо Ыiske i 
odomacene zivotinje, koje se mogu ocekivati u invektivnoj upotreЬi, nego i опе 
egzoticne i stoga manje ocekivane, pri cemu је ostavljena i mogucnost da ispitanici 
saпюstalno dodaju jos pet naziva. Zatim је od njih trazeno da odgovore na ро pet pitaпja, 
vezanih za svaku od ponudenih zivotinja: ( 1) frekventnost, koja obuhvata cestll, 
povremenu, 1·etku ili nikakvt1 upotrebu, (2) ро\, koji obuhvata upucivanje па muskarce, 
zene, te i jed11e i druge, (3) tipicna situacija, kојн treba da odslikaju samo njene kljucпe 
reci, (4) celovita konstrukcija, jedna ili vise njih, uz naznaku opredeljeпja za 

295 



augmentativni oЫik imena, i (5) eventualna upotreba datog imena u datoj situaciji na 
engleskom jeziku. 

U nastavkt1 sledi analiza doЬijenih rezultata, uz sistematizaciju i odgovarajuce 
komentare. Naglasak се Ьiti stavljen па konstrukcije i znacenja u pojedinim tipovima 
situacija. 

2. ANALIZA 
2.1. KONSTRUKCIJE 

Sto se tice morfosintaktickih konstrukcija, uocava se citav niz obrazaca, i to: 

1. vokativ, koji moze Ьiti premodifikovan i/ili postmodifikovan opisnim pridevom, 
participom, determinatorimajedan / nijedan, ali i uzvikom mars: 

Х! Kozo! 
Kucko! 

(Pridev) Х (ni)Uedan) (pridev)! Volejedan! 
Svinjo jedna! 
Копји nijedan! 
Kokosko glupava! 
Мајтипе jedan 
glupi! 
Debela krmaco! 

Mars, Х! Mars, stoko! 

2. vokativ augmentativa, koji moze Ьiti postmodifikovan determinatorolll jedan: 

Х augmentativ Uedan)! 

3. vokativ vokativast, u cilju emfaze: 

1 Х Xasti! 

Magarcino! 
Kravetino jedna! 

1 Curko curkasta! 

Pored ovih gramatickih vokativa, koji realizuju direktni govorвi cin obracanja, 
javljaju se i oni koji realizuju indirektni govorni cin obracanja, па sledeci nacin: 

4. poredba, gotovo redovno s elidiranim k'o: 

Pridev si k'o Х! Glup si k 'о slon! 
Uporan si k'o таџ~а! 

K'oXsi! К'о pijavica si! 

5. emfaticne konstrukcije: 

Kakav / koji (si ti) Х! Kakva curka! 
Koji si ti konj! 

Isp'o si Х! lsp'o si konj! 
(Е,) bas si / al' si (isp'o) (pravi) Х! Е, bas si тајтип! 

Bas si isp 'о pravi magarac! 
Al' si isp'o тајтип! 
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- Bas si (pravi) / Pravi si Х! Ва§ si svinja! 
Bas si prava skorpija! 
Pravi si slon! 

Ti si jedan oblcan Х ! Ti si jedan оЬiсап тадаrас! 
Е, jesiX! Е, jesi svinja! 

6. ostale konstrukcije: 

Vidi (, koji) Х! Vidi kobllu! 
fl'idi, koja curka! 

Ne budi Х! Ne budi konj! 
Pravis Х od sebe! Pravis magarca od sebe! 
Х ti nije ravan ! Мајтип ti пi;е ravan! 
Х nad Хiша! SkorpiJa паd skorpiJama! 

Као najfrekventnije uocavaju se konstrukcije 'vokativ (augmentativa)', te 'vokativ 
s pridevom', i obrnuto, vrlo cesto pracene determinatorom jedan. Ispitanici su pokazali 
veliku kreativnost u upotrebl konstrukcija, iako se cini da su meduzameпljivost 

konstrukcija i stepen njihove uvredljivosti idiolekatski uslov\jeni. Augmentativ, и 

svakom slucaju, izrazava visok stepen vredanja, narocito ako је pracen pridevom, poput 
debeli, deЫlni, glupavi, smrdljivi. 

Interesantno је napomenuti i nekoliko nesvakidasnjih oЫika koje su upot1·ebili neki 
od ispitanika: kravusino, kravuljago, kravudzo, kozurino, gusketaro, curketaro, ро 

svemu sudeCi, atipicni su i idiosinkraticki oЫici, koji deluju jos uvredljivije od 
uoblcajenih augmentativa. 

2.2. ZNACENJA U SIТUACIJAMA 

Situacije u kojima se "castimo" nazivima zivotinja raznovrsne su. Najcesce se 
ovako оЬrасапю nekom ko nas је iznervirao slucajno ili nameшo, nekom ko nai11 se 
ucini, u tom treпutku, nespretnim, glupim, naivnim, brЫjivim, bezobrazniш, 

nepromisljenim, itd. Pojedini ovakvi prenosi пaziva zivotinja na ljude motivisaпi su 
prenosom пekih od karakteristika date zivotinje. А. Wierzbicka u knjizi Lexicography 
and Conceptual Analysis (1985: 161 ff, navedeno prema Martsa 1997) kaze da se 
odredeni zivotinjski rod (lat. genus) definise prema sledecem skupu tematskih oЫasti: 
staniste (engl. hahitat), velicina c~·ize), izgled (appearance), ponasanje (helшviouг) i 
odnos prema Jjudima (relation to people). Maгtsa ( 1997: 3) modit.ikuje WierzЬickinu 
podelu time sto velicinu podvodi pod izgled, ра је njegova klasifikacija ti111e suzena па 
cetiri tematske oЫasti: staniste (mesto i zivotne okolnosti), izgled (velicina, oЫik, itd.), 
ponasanje (idiosiпkraticki oЬlici ponasanja, kretanja, ishrane, itd.) i odпos prema ljudi111a 
(aspekti iskoгistivosti оdгеdепе zivotinje s tacke gledista jezicke zajedпice ). 

Paz1jivom analizo111 korpusa dosli smo do zakUucka da Maгtsine cetiгi tematske 
oЫasti пе mogu na odgovarajuci nacin pokriti doЬijene podatke, ра se zbog toga ovde 
predlaze ponesto iz111enje11a i dopunjena tipologija karakteristika koje najcesce motivisL1 
prenos zivotinja па ljude: 

а) izgled (velicina i Ьоја koze / krzna, npr. Slone jedan!) - tesno povezana s 
velicinom је i te\esna masa (Кппасо debe/a!), i manja ili veca nezgгapnost ili 
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nespretnost (Која koblla!). Kameleon se promenom Ьоје koze prilagodava okolini i 
kamuflira: preneseno na osobe, kameleoni su dvolicni ljudi, ljudi koji menjaju 
stavove brzinom kojom ova zivotinja menja boju. 

Ь) nacin ishrane (Lesinaru jedan!, Svinjo halava!) - interesantno је primetiti kako se 
nacin ishrane lesinara preneo па ljude, ра se upotreЫjava za koristoljuЬive osobe, 
ljude koji profitiraju па nesreci drugih. Na slican nacin, pijavice su Jjudi koji zive 
kao paraziti, па racun drugih, ili nepozeljne osobe kojih se covek пе moze lako 
osloboditi. 

с) inteligencija (Curko glupava!) - posto se radi о tradicionalnim verovanjima, 
ovakve upotrebe naziva zivotinja nisu bas uvek jasno motivisane. Ра ipak, cini se 
da su ova verovanja dovoljno rasprostranjena i ustaljena da ove upotrebe ne Ьismo 
mogli smatrati idiosinkratickima. Sudeci ро odgovorima ispitanika, perad pati od 
nedostatka inteligencije, tako da se guskom, curkom ili kokoskom nazivaju zenske 
osobe koje su naivne, glupe ili se krajnje nepromisljeno ponasaju u datoj situaciji, 
pri cemu su kokoske i curke jos i brЫjive. Magarci vaze za krajnje glupe zivotinje, 
zbog cega glupi muskarci slove za magarce. 

d) karakter (Мајтипе bezobrazni!, Skorpijo odvratna!, Mazgo tvrdoglava!) - i ovde 
su и pitanju tradicionalna verovanja, gde је ponekad prenos manje ocigledan; па 
primer, svinja se smatra prljavom zivotinjom, ра se za prljave, ali i za aljkave i 
neuredne, osobe cesto kaze da su svinje. Skorpija, verovatno zbog svog 
smrtoпosnog uboda, odaje utisak podle zivotinje, ра se stoga primenjuje na podle, 
podmukle i zlobne osobe, ali i na osobe (uglavnoщ mada ne iskljucivo, zenskog 
pola) koje пе Ьiraju sredstva da Ьi dosle do svog cilja. 

2.3. POSEBNI SLUCAJEVI 

Ovamo spadaju oni invektivi kod kojih prenos odredene zivotinjske karakteristike 
nije sistemski motivisan. Najcesce је u pitanju karakteшa osoЬina, ра su kohile glupe, 
nespretne, lenje i nepromisljene zene, volovi su primitivni i glupi muskarci, kucke su 
nemoralne, seblcne, pod\e i pokvarene zene, pacovi su podli muskarci, а zmije su 
prepredene, pokvai·ene, opake i Iicemerne zene. 

lnteresantni su i musko-zenski parovi odredenih vrsta ljudi: parnjaci gore 
pomenutih glupih i naivnih kokosaka, curki i gusaka su somovi; bezobrazne i podle 
osobe su, zavisno od pola, konji ili koze; ako vam neko stane па nogu, nazvacete ga 
kravom ili slonom, nikada volom ili slonicom. 

Posebnu podgrupu cini spisak naziva zivotinja koje su ispitanici dodali. Neki od 
njih su u sirokoj upotreЬi - stoka za neumerenu osobu, ovca za lakomislerщ zenu, tvor za 
nekoga ko smrdi, krlja za dosadnu osobu, tuka za izuzetno glupu i zaboravnu zenu, dok 
su drugi mahom idiosinkraticke prirode i otuda vrlo cesto nejasno motivisani, poput kera 
za nekog ko је pokvaren,foke za glupu zenu i crva za nepozeljnu osobu. 

2.4. KONTRASТIVNI ASPEKТI 

Као sto је vec napomenuto, od ispitanika se trazilo i da se izjasne о tome da li Ьi, i 
kako, naziv neke zivotinje upotrebl\i i na engleskom. Nazalost, usled nedovoljnog 
poznavanja ovog segmenta engleskog jezika, mnogi su se od toga uzdrzali. No, medu 
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onim nazivima koje su ipak upotreblli - i to, vrlo cesto, ispravno - najfrekventniji su 
bili: Уои silly / stupid сиv; Уои dirty pig; Уои are such а stupid bltc/1; Snake!; Stupid 
monkey i Уои filtl1y / dirty пvine. Upotreba ovih konstrukcija 111anje-vise se poklapa s 
upotreboш пј ilюvih prevodnih ekvivalenata, iako interfe1·encija ocito postoj i: monkey i 
sпake Ьi se izuzetno retko javili u engleskom. Rede se nailazilo па (jack)ass, goose, rat, 
horse i turkey, mada је njihova invektivna upotreba (osim, mozda, jackass) u engleskom 
gotovo iskljucena. 

Iznenaduje, medutim, podatak da је kod nekih ispitanika uticaj srpskog jezika па 
upotrebu engleskog toliko snazan da Ьi upotreblli goat (muskog roda!) ili turkey za 
glupu zensku osobu, а ох ili cockroach za musku; cattle bi se naslo u situaciji u kojoj Ьi 
na srpskom upotreЬili stoko, dok Ьi shark oznacavalo nekog ko smislja smicalice. S 
druge strane, 

1

uocena interferencija nije obavezno jednosmerna: cetiri ispitanika su kao 
primer za invektivnu upotrebu slona dala konstгukciju Bas si / Ti si / Ропш-::аs se / Kakai) 
si kao slon и staklarskoj / staklenoj radnji / staklari, sto је ocito doslovan prevod s 
engleskog. Ра ipak, ove pojave su sasvim retke, te se stoga ne mogu koristiti za vece 
generalizacije. 

3. ZAKLJUCAK 

Iz svega recenog proizlazi da и ovoj oЫasti valjanog kontrastiranja ne moze Ьiti, 

usled manjka valjanih podataka. Obavljeno istrazivanje, dakle, predstavlja specijalni 
slucaj kontrastivne analize, и kojoj materijal u L2 (ovde је to engleski) ne pruza cvrste i 
pouzdane osnove za poredenje. Opsti zakljucak koji Ы iz ovoga Ьilo moguce izvesti jeste 
da u domenu invektiva jezicka kompetencija, i otuda performansa, studenata stranil1 
jezika, bar ako је suditi ро anketiraпim studentima anglistike, nije ni adekvatna ni 
ujednacena, narocito u pogledu svesti о mogucnosti njihovog stilisticki uslovljenog 
odaЬira. Oni su odlicno ovladali kreativnom upotrebom invektiva LJ svom jeziku, dok је 
na stranom jeziku uocljiva poprilicna praznina, koju Ьi, u cilju pruzanja celovitije slike о 
ovom kulturoloski uslovljenom aspektu engleskog jezika, tгebalo sto рге - Ьаг 

intOпnativno - popuniti. 
(Uzgred, sto se tice "krokodila naseg kontrastivnog'', on se pokazao pogodnim 

samo kao aliterativni nas\ov, jer ga kao invektiv nije odabrao niko.) 
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ОН, МУ CONTRASТIVE CROCODILE: ANIMAL VOCAТIVES AS HUMAN 
JNVECТIVES 

Summary 

The paper deals ~vith animal names used metaphorically, in SerЫan and in 
English, to address people in ап insulting way, refiecting а negative emotion оп the part 
of the speaker. The material, based оп 30 animal names whose various usage aspecf.'I 
were elicited in а questionnaire offued to some 100 students of English, is analysed 
contrastively and discussed with respect to the follmving: (а) typical morphosyntactic 
constructions in ~vhich the names occur, (Ь) semantico-pragmatic motivations for the 
selection of particular names, and (с) typical situations that provoke such uses. 
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Savka Blagojevic, Filozofski Љkultet, Nis 

KONTRASTIVNA ANALIZA NEKIH ELEMENATA RETORIKE U 
NAUCNO-ISTRAZIVACKIM TEKSTOVIMA NA ENGLESKOM 1 

SRPSKOM JEZIKU 

UVOD 

Ilustrujuci snagu naucne argumentacije Paulina VebeI (P.Webbei-:1994:257) 
navodi primer tragicne sudbine italijanskog fizicara i astronoma Galileja: Galilejo је bio 
v1·Io Ьгzо lisen svojih iluzija da istina moze da dорге do ljudskih umova i da је oni 
spremno prihvate, prostom cinjenicom zato sto је - istina! Poznato је, medutim, da Stl 

naucnici i istrazivaci jos od vremena i pl'e Galileja ра sve do danasnjih dana, cesto bili 
suoceni sa suprotnim misljenjima svojih kolega i bili prinudeni da se Ьо1·е za svoje 
ideje kao i takmice medusobno da bi njihovi naucno-istгazivacki гadovi bili objavljeni u 
nacionalnim ili medunarodnim puЬlikacijama. Као pгimer ovome, isti auto1· navodi da 
prestizni engleski casopis iz oЬlasti medicine Тће British Medical .Journal objavljпje 
samo 12% procenata od ukupnog Ьгоја p1·imljenih шkopisa. 

Iz ovoga је lnko zпkljuciti da pl'ilikom pisanja svojih гadova istшzivaci iz svih 
naucnih oЬlasti moп1ju da koгiste гazlicite IЋspolozive I"etoгicke stгategije da Ьi svojн 
citalacku puЬliku, odnosno "diskursnu zajednicu 11

, kako је Sveilz naziva (Swales, 
1990), ubedili u istinitost svojih tvгdnji i tirne povecali k1·ediЬilitet svojih istгazivanja. 
То znaci da novoutvrdena naucna cinjenica koja pгipada sfeI"i vanjezicke stva1110sti тога 
da se lingvistickim sredstvima tгansf01mise da Ьi ш1sla put do oniћ kojima zeli da se 
saopsti. Upгavo taj "retшicki zivot naucnih cinjenica" (izI"az pгeuzet iz podnaslova Jeane 
Fahnestock) 1

, odnosno retorika naucne komunikacije postaje oЬlast koja и poslednjih 
dvadeset godina pobuduje inte1·esovanje velikog Ьшја lingvista i pгimenjenih lingvista 
(Bazeпnan, 1984; GilЬert&Mulkиy,1984; Lиtoш&Woolgai·,1979; Муегs 1985), i 
p1·erasta и interdisciplinarnu granu - 11sociologiju naucnog znunja. 11 

Istrazujuci шшсni diskшs, zagovomici sociologije шшсnоg znanja potvгduju tezu 
da svaki napisani tekst ukljucuje inteл:1kciju izmedu pisca i citaocи. Tako i akademski 
zanrovi, kako to istice Vidovson (Widdowson 1984:220), takode nalazu svojim autorima 
da uzmu и obzir puЫiku za koju pisu i da pгetpostave njihovo pгedznanje, ргоЫеmе 

1 Fah11estock, Ј. (1986): Accomodating Scie11ce - Tl1e Rћeto1ical Life ofScientific Facts. W1·itte11 
Comunicatioп, Vol.3 No.3 

301 



рп1сеnја saopstenja (pгocessiпg рюЫе111s) kao i mogнce гeakcije па tekst. Bez obzi1·a iz 
koje Sl1 паuспе discipliпe, Шll\CПO-istгazivacki clanaci pгipadajll isto111 akade111sko111 
znпп1 па osпovt1 zajednickЉ lingvistickЉ сгtа i na os110vt1 komt111ik<1tivniћ ciljeva koje 
isptшjavajt1. IstJ-aziv<1ci па ovom роlјн (Сгisшше & Mю·kkaпen, Maшanen, Vnleю

G<1гces) isticu da ak<1de111ski diskшs, koji је рге svega zanгovski stп1ktшiгa11 i ispoljava 
гelativnu jednobгazпost tl iskazt1, moze da v<1гiп1 н оdпоsн па lшlttш1 iz koje анtог 
potice. Ovi istпizivaci нkаzнјн па postojaпje pгefe1·entniћ гetoгickil1 оЬгаzаса z::i svalш 
kultвп1 i da poпekad neke kвltшe favo1·izt1ju stilove i гetoгicke stгategije koje se t1 

izvesnom pogledtl г<izlikuju od vazece paгadigme akademskog pisnnja na eпglesko111 
jezikн. Tnkode је носепо da авtогi iz гazlicitil1 kl1ltшnili sгedina cesto kшiste i·azlicite 
гetoгicke stгategije p1·i рisапјн svojil1 1-adova. Upгavo вpoгedivanje nacina па koji rшto1·i 
iz гazlicitil1 gоvошЉ s1·edina oгg::inizujн stгвktшt1 svojiћ saopsteпja i гeto1·icke stп1tegije 
koje koгiste da bi citaoce t1bedili l1 svoje агgнmепtе, pгed111et је "koпtшstivne 1·eto1 ike11

, 

oЬlasti kojoj pгipada i ovaj п1d. 
Ovaj te1min potice od aнstгalijskog lingviste Robeгta Kaplnnn koji је jos рге 

tгideset godiпa нkazao na гetoгicke v11гijacije н pisanom ai·gшnentativnom diskшsн, koje 
postoje izmedн гazlicitil1 kultuгniћ sгedina, isticнci da "гetoгik11 пiје впiveгzalnog 
kaпikteгa, vec da V<1гi1-a od kultшe do kultшe, ра cak i od vгemena do vгemena tl okvi1t1 
date kнltшe, i da је on'1 pod вticajem kщош1 нkнsа date kнltшe н (iatom v1·eme11u". 
(R.Kapl::ш 1966:2) 

Zbog toga mi se cinilo z<iпimljivim d<i otpocne111 istIЋzivnnje gde Ъi se шшcпo
isti-azivazki п1dovi pisnпi na eпglesko111 jezilш нpo1·ectiv<1li sa tekstovima iste vгste alltoгa 
sa sгpskog govoгпog podгucj<i, da ЬЉ dosln do i·ezt1ltatn koji Ъi tlk<1zivali па slicпosti i 
п1zlike u upott·ebi гeto1·ickiћ sti-ategija, bi(o da sн u pitanju гazlicite sti·ategije ili san10 
гazlicita fгekvencija пjilюve t1potгebe. 

ZADACI I CILJ RADA 

Postoji Citav niz рагашеtаIЋ koje tгеЬа uzeti н obziг da Ъi se izvгsila isсгрп<1 ann\iz<1 
tako ћeteюgenog шate1jala kt:1kav је diskшs пat1c110-istгazivackog cl<1nka. Ti paп11netгi 
se najp1·e ticll nacina stшktuгiпmja samog diskшsa, kao sto је polozaj te111atske гесепiсе 
u uvodпoш delн, pocetna i zavis1ш гесепiса н svakom paгagг<1ft1, dвziпa pai-ag1·nfa koja 
ukazuje П'1 simeti·icпost diskшsa, пасiп fo1mнlis<inja Z'1kljllckn i sl. Dп1ga gп1ра 
paгametnгa se tice нроtгеЬе 111etadiskшsnil1 elemenata рошосu koji\1 nt1tш vodi i 
us111e1-avt:1 citaoca kгoz tekst, ili 1nt1 нkaztije пп svoj odпos ili stnv ргеmа ргороziсiопош 
S'1dГz:Jjll koji zeli da koшнniciгa, оdПОSПО llspostavlja implicit<in ili eksplicitaп 
inteгpeгsonпlпi odпos sa citaocem. 

U ovo111 гadu ја snm se koпceпtt·isala П'1 вроtгеЬн sшno nekoliko гetoгicki]J 
stгategij:i, i to onil1 koje slнze zn uspostavljaпje odnosa анtога i anticipiгaпe citt:ll:icke 
pt1Ьlike. NjЉovom ш1alizom za svaki jezik ponaosob, а zatim mec1t1sobni111 
t1po1·edivnnjem, tгеЬа odgovoгiti па sledec'1 pitanja: 

1. Kakпv је анtогоv odnos piemп pгopozicionom sad1·zaju koj i izlnze, оdпоsпо sn 
koliko sigшnosti il-i og1Ћdivn11jn se odnosi ргеmа tom sadгzaju, i koji stav znнzim:i 
ргеmа njemu 

2. Kako autoг ispoljava svoj odnos ргеmа dп1gi111 istшzivпcimn iz iste 0Ьl<1sti, 
odпosno koliko cesto i па koji n.iciп щл1сL1је citaocn na dп1ge at1toгe 

3. Koliko se rн1tог eksplicitпo ispolj<1v<1 н tekstн, odnosпo d:i li koгisti komeпtai·e 

diгektno llpt1cene citaOCll 
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MATERJAL I METOD 

Za kшpl1S ovog istл1zivanja koгistila sаш nauc110-istп1zivacke clanke iz oЬ\nsti 
11zastite covekove sгedine" iz eпgleskog casopis1:1 "Eпviгoшnentпl Pollutioп," sveska 93 
No.1, 1996, Oxfoгd, i jugoslovenskog casopisa "Ecologica1

', iz 1996 ( Ьr-.1 i Ьг.3) i iz 
1997 god. (Ьг.2, i Ьг.3) koji se objavljl1je н Beog1·adu. ОЬгаdепо је ро 10 гadovn iz 
svakog jezika, 1:1 objasnjenje simbola (ЕП ,2,3 ... i SП ,2,3 ... ) dato је н dodntkl1 na kгајн 
п1dа. 

Kako su svi clanci objavljeni и casopist1 "Eпviгoпmental Pollнtion" znatпo dнzi od 
oпih objavljeniћ н casopisн ''Ecologica'1

, to sаш dobijeпe гezultate istгazivaпja clovodila 
н koгelaciju sn Ьгојеm гedovi1 н tekstoviшi1, da bi se dobio нvid LI pгopoгcionalпi odпos 
11tvidenih elemenata. 

Polazпa оsпоvп u istгazivanjt1 bio шi је model Сгisnюге i Faгпswo1·tl1 ( 1990), 
odпosno deo tog modela koji se odnosi па inteгpeгsonalne elemente metadiskшsa, te 
sam н оЬе vгste clanaka ttt\!гdiv<:1la ргimеге aнtoгovog: 

1. ogгadivanja ("hedges) ргi iznosenju tvгdnji ili sudova 
2. izшzilvanjn sigшпosti ргi iznosenju tvгdпji ili sudova 
3. izгazavanja stava ргеmа pгopozicioпom sпdl'Zajн 
4. нpuciv:шja na dгuge autoгe 
5. diгektnog obгacanjn citnOCll 

Pгilikoш нtv1·divaпja оvЉ ргimега pojavio se niz lingvistickil1 jediпica sn istom 
fогmош, ali 1Ћzlicitom Љпkcijom, te је vгsenn semanticka distiпkcija na гelnciji 

aнtoгovog modifikovanja sшпоg isknza i n10difikovanja pюpozicioпog sadгzajn. (Moze 
se гесi da .... Vs. Ovi Rezнltnti шоgн vnгiп1ti н od11ost1 1ia ... ), Pгvi ргimег је 
identifikovaп kno nacin aнtoгovog ogп1divaпja, dok је пюdаlпi glagol tl dн1gom ргi111еп1 
deo objektivne stvaгnosti, te kao takav ne pгipada istoj se1шшtickoj kategoгiji. Ovakva 
pojava је uocena kod оЬа jezika. 

Takode t1·eba istaci da se о sem::шtickoш zпасеnјн гесi odlucivalo па osпovu 
гecenicnog, а ponekad i siгeg konteksta: tako гее "istiпa" ll fuпkciji гecenicnog 

adveгbijala, iako bi moglLl pгedstavljati mal'keг za izгazavanje sigшnosti, оп је гazvгst1ш 
н nыгkеге kojim se izгazava анtоюv stav, је1· и dntom ргimегн: "Istiпa, nivo ova dv<:1 
metaln јен pгoseku пesto visi ... ali mi пе znaшo da li је tome шzlog dнzi гаd elekt1-aпe 
t1 Kostolcll ili шzlika н geoћemijskom sastavll ovog zemljista. 11 (ST3), ova гее пе 
oznacava autoгovo uve1·enje u istinitost pojnve, vec рге njegov stav koji dopt1sta 
mogнcпost postojaпja takve pojave. 

AUTORSKO OGRADIV ANJE 

Pod "aнtoгskim og1·adivanjem' 1 podгazumevamo 1·etoгicke stгategUe koje aнto1·i 

шшcпo-istгazivackog teksta koгiste da Ъi isk11zn li vесн opгezпost и izпosenjн svoj iћ 
tv1·dnji, а time i spгemnost na dгugacija gledista koja mogu da postoje kod koleg11 koji 
ргiраdајн istoj diskuгsпoj zajednici. Aнtшsko ogгadivanje и tekstovima па оЬи jezika, 
гealizuje se pнtem г11zlicitih gгamatickih foгmi. U tekstovima pis<inim па engleskoш i 
sгpskom jezikн tl okviп1 naznacenog kогрнsа t1tvгde11e su sledece g1·amaticke fогше 
koje iz1-azavaju autoгsko ogгadivanje: 

1) u engleskom jezikн роmосн mod<ilnih glagola (сап, coн ld, may, might), i to tl 
njilюvom epistemickom znaceпju, odnosno k<lda оzпасаvајн veci ili manji stepeп 
sigLJГnosti, mogucnosti i ve1·ovatnoce. U sгpskom jezikt1, medнtim пе postoji tnkva 
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гaznovгsnost, vec је Ьгој mogucnosti znatno suzen i svodi se samo na проtгеЬu glagola 
"moci" kako u licnom tako i н bezlicnom oЫikLI. 

ћimeгi iz engleskog jezika: 

"Data which сап Ье пsed to study changes in п1dionuclide activity concenti-ations 
of soils and vegetaЫes оvег many уеагs at tће same site аге spai·se."(ET4) 
"As the second stage, plants could Ье estaЫished to 1·est1·ict fшther rnovernent of 
TNT thгough Ње soil p1·ofile ... 11 (ЕТЗ) 
"Of the laгvae p1·oduced, 60-70 % fгorn sludge-exposed pш·ents wee lighte1· .... 
which тау have indicated irnpaiгed yolk пtilisation"(EТ2) 
"Wheгe existing GDLs have been applied to tide-washed pastuгes .... compai·isons 
rnight арреаг to Ье possiЫe." {ЕТ4) 

Као sto se rnoze videti iz poslednjeg ргimел1, kombinacija modalnog glagola sa 
glagolorn "to аррею·" koji spada u hipoteticke glagole, ne samo da је rnoguca, vec i cesta 
pojava. 

Primeri iz sгpskog jezika: 

"Moze se ocekivati da се н 21.veku vidno rnesto zauzimati "biznis slobodnog 
v1·ernena 11

" ••• (ST5) 
"Stanoviste koje mozemo oznaciti kao nesto cjelovitiji pгistup rjesavanju ekoloske 
lпize . ""(SТI) 

2) u engleskom jeziku pomocu pгiloga kojim se izrazava izvesna sumnja, ili. 
verovatnoca, kao sto su: possiЬ/y, 1иеsитаЫу, рrоЬаЫу. 

"This was possiЬly due to diffeгences in tће п1tes of cornpoнnd deso1ption fгom the 
diffeгent sludge mat1·ices" (ЕТ5) 
"This is р1·еsитаЫу because low molecule weight congeneгs wеге mоге likely to 
Ье lost ћоm tће soil .... " (ЕТ5) 
"The difference is р1·оЬаЫу due to tће gгеаtег s01ptive capacity of the d1·ied sludge. 
(ЕТ5) 

Sto se tice s1-pskog jezika, u naznacenom ko1pusн identifikovani su pгimel'i sa 
p1·ilozima "moguce " i "verovatno" i njima odgovaгajuce p1·iloske fшze. Pгilog 
"ve1·ovatno 11 cesto se kOl'isti, kako U pozitivu, tako i U supeгlativu, а izdvojeni Stl izvesni 
p1·imeгi gde se on и i·ecenici nalazi и funkciji apozicije {pl'imer iz dela ko1pusa 
oznacenog sa ST4). 

"Na osnovu analize abiotskih i biotskih faktOl'a moguce је utvгditi hпшidbeni 
koeficijent u uzgojн гiЬе i u skladu s tim planiгati potгosnju ... (ST6) 
"Najverovatnije da ovi metali iz zemljista пе dolaze ргеkо k01·ena u nadzemni deo, 
vec da se ovde п1di о mehanickom zagadenju .... (SТЗ) 
"Dгugi teгenski eksperirnent је pokazao da, verovatno, postoj i koгelacija 

subjektivne osetljivosti па buku i nekih osobina licnosti ... (ST4) 

3) и engleskom jeziku pomocu p1·ideva: possiЬle, рrоЬаЫе, i likely (ovaj poslednji 
se cesto ш1lazi и kompa1·ativu ili и supeгlatiYu), koji se nalaze и funkciji subjekatskog 
komplementa u "dammy" it konstгukciji. 
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"It is possiЬle to i·oughly calculate tће amount of total soil-Pb accouпted fог Ьу tће 
РЬ phospћate class. ""(ЕП) 



"Altl10вgl1 tћese wateг coпcentп1tions D.I"e low, it is 1н·оЬаЬlе tl1<1t tlie 
bioacc11111нlatio11 of tl1ese lipopl1ilic compouпds afteг 3 moпtћs of ехроsше 'vvou!Lf 
Ье sнgnificaпt" (ЕТ2) 
"Siшilш·ly, element concentгations,.. ... tend to exiЬit aнtocoпelation wћicl1 make 
tће use of many statistical tests qнestioпaЫe and may mask Ње l1igћ fi·equency 
vaгiatioп component most likely to Ье coпelпted witћ climate. (ЕТ6) 

U ispitanom ko1pusв nisв izdvojeni pгime1·i ovog tipa za sгpski jezik. 

4) в eпgleskom jezikн, Ьipoteticko "would", pai·alelno sa нроtгеЬоm glagola "biti" 
11 potencijalн u sгpskom jeziku, kao u pгimeгimп: 

"Coпseqнeпtly, <1 two stage гernediation tгeatment .. .. would Ье used to lowe1· TNT 
coпceпtгation .... " (ЕТЗ) 
11 

••• ргiпоs SLJmskill plodova 2000. godine ы mogao blti 2.400.000 kg. sto !Ji dt1lo 
zпасnјпе fiшшsijske efekte. 

5) koпdicionalпe .-ecenice sL1 identifikovпne 11 tekstovima ш1 оЬа jezika: 

"If being liglit witћ а Ьiggeг yolk-sпc impaiгs swimming ability tћеп tliis 1ш1у 
make tl1e laгvae mше vulneгaЫe to pгedatioп" (ЕТ2) 
"Ako se stvaшost uopste moze deliti па роsеЬпе sfeгe, ondп је moguce govoгiti о 
tгi Ьitna deln stvaгnosti, odnosno tгi zasebnn sistema: .... 11 (STl) 

6) вроtЈ·еЬа hipotetickiћ glagola је identifikov<inn na оЬе stгапе, а to SLl 11 
eпgleskom jeziku, glagoli: "to suggest 11 i 11to assume 11

, kao i glagoli "to seen1 11 i "to 
арреш·". U s1pskom jezikн u funkciji <шtoгskog ogгadivanj<i identifikovппi sн povгatni 
glagoli "Cini se 11 i 11smatra se' 

11lt suggests tlшt tl1e solid solution between cbloгoapatite is not ideal Ьнt ... 11 (ЕТ l) 
"It is assшnecl tlшt so1ptioп епп occLII" Ьу vaгioнs mecЬпnisms inclвdiпg Ьyd1·oge11 
<ind ionic boвndiпg" (ЕТ6) 
"It s~ems ш1 арргоргiаtе time to гeview" (ЕТ4) 
"TNT ог 4ADNT арреш· to affect tissue diffeгentiatioп апd гespiп1tion 11 • (ЕТЗ) 

Pt-imeгi iz sгpskog jezikп: 

"U mnostVLI tЉ pogleda П<l pгevladavanje ili вЫaz<ivanje negпtivniћ posledicn 
ekocida Cini se da је najkompleksniji onaj koji se oznacavn kao teo.-ijn 
sicijalnoekoloskog optimшna ... 11 (SП) 

Na osnovu pгimeгn identifikovш1ih Ll datorn koгpusu, а koji se mogt1 podvesti pod 
k::itegoгijн 11 auto1·sko ogгadivnпje", moze se гесi da se ova гetoгicka stп1tegija d<ileko Yise 
favoгizвje kod <шtога iz engleske govoгne s.-edine na sta нkаzнје, рге sveg<i, Ьгој 
identifikovпniћ p1·imeгn. s dгнgе st1·пne, ociglednп је veca гaz11ovш10st tl fопш1lпој 
1·eпlizaciji ove kategoгije kod tekstova пп eпgleskom jezikt1, zal1vпljt1jt1ci sшnoj 
osobeпosti engleskog jezika da posedнje veci Ьгој jezickil1 mogнcпosti dn se izп1zi 
1110dal itet. 

AUTORSKO КATEGORICNO TVRDENJE 

Nasнpгot op1·eznosti t1 fo.-mнl is<injн tvгdпje, анtо1· n<iнcпo-istгazivackog tekst::i 
moze da koгisti ј izгaze koje се citaOCLI ukazati П<Ј пjegOVLl l1Veгenost ј SLlgШПOSt LI 
tacпost tvгdnje. Analizom diskнгsa t1 torn p1-avc11 dosli smo do mпogo maпjeg Ь1·ојп 
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primeп1 kako za jedan tako i za drugi jezik. Zanimljivo је da је ovoga pllta шznovгsпost 
jezickih jedinica na sћ-апi sгpskog jezika. 

Najcesce identifikovane jedinice kojima se izгazava autoюva sigшnost 11 iznosenjн 
tvгdnje 1.1 engleskom jeziku su emfaticki p1·ilozi (certainly, obviously, cleш·ly), cesto 1.1 
funkciji гecenicnog adveгbijala, kao u sledecim primeгima: 

"Clearly, these cћ<iпges аге not stп1ightfo1waгd ... (ЕТ5) 
11The element's chemistty will then, obviously, Ье ch~ш1cte1·istic of that oxidation 
state" (ЕТ4) 

u s1pskom jeziku postoje analogni mш·ke1·i, kao u primeгima "oCigledno је", cak i 
sa dodatnim ш1glasavanjem "vise је nego oCigledno", ''jasno је" i "izvesno је", "nesumiji1ю 
је". 

"Vise је пеgо ocigledno da se permanentno umnozavaju indikatшi ekoloske kгize, 
odnosno ekocida ... "(ST 1 ), 

U ko1pusu па s1pskom jeziku identifikovani su i sledeci maгkeгi koji izгazavnj1.1 
autoгovu siguпюst ргi tv1·denju, kao sto su: "svakako 11

, "dakako 11
, 

11na1"avno da 11
, а cije 

analogne fo1me nisu nadene u analizovanim tekstovima na engleskom jeziku. 

"Naravno, da tako esencijalni zadatak zivucih geпei-acija ni u kom slucaju ne moze 
zaoЬici ргосеs edukacije па svim nivoima. 11 (STI) 

AUTORSKO IZRAZAVANJE STAVA 

Analizom tekstova sa ciljem da Ьi utvгdili autorov stav prema pi-opoz1c10nom 
sad1·zaju koji on zeli da komuniciпi, dobili smo пiznovrstan liпgvisticki mate1jal za оЬа 
jezika. u tekstovima pisanim па srpskom jeziku, markeri stava su cesci od ostaliћ 
interp1-sonalпih e]emenata i ima ih daleko vise i od markeш za autшsko ogгadivaпje i od 
onih kojima se izшzava autшova siguгnost и iznosenju tvгdnji. U tekstovima na 
eпgleskom jezik1.1, mada Ъюјпiјi od mш·ke1·a za izп1zavanje sigшnosti, maгkeгi za 
izгazavanje stava brojcano daleko zaostajн za maI"keгima koji se ticн autшskog 
ogпidivanja. 

Primeceno је postojanje analognih formi za гealizovaпje mагkега stavn u 
engleskom i srpskom jeziku. 

Najceci identifikovani maгke1·i stava u tekstovima na eng]eskom, а zatim ш1 
srpskom jeziku su: 

1) recenicni adverbijali, kao: '1unfortunately 11 11su1prisingly 11
, 

11importantly 11
, 

odnosno: "па ialost", "zaista ", "uistinu 11 itd. 
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11/mportantly, corresponding uпtгeated contгol plots wеге estaЫished at each site." 
(ETS), 
" Surprisingly, РЬ was consistently highe1· in tгее I"iпgs at C1·oxteth until 1994 
.... "(ЕТ6) 

Primeri na s1pskomjeziku nadeni и datom k01pusu su sledeci: 

11Na zalost, koгiscenje ovih naucnih potencijala, sa potpunom piimjenom pravпil1 
pюpisa о zastiti шdnika па radu, nikako da pocne". (ST2) 
" ... uistinu, to djeluje zasti-asujuce i razaгajuce na same osnove zivota". (STl) 



2) pгidevi kao subjekatski komplimenti u konstгukcijama sa "dt1mmy it" 

"lt is not inconcivaЬ/e that sludge expost1гe impacted on the pheгomonal-mediated 
synchгonisation of spпiwing between the sexes." (ЕТ2), 
" Jt is particulatly difficult to соmраге data fгom si11gle, low intensity sшveys of 
laгge ш·еаs .... " (ЕТ4). 

Sto se tice koгpusa па s1pskom jezik1.1, to sн pгimeгi tipa: 

11/nteresantno је napomenuti da је nivo As i Hg u zemljistu ... 11 (ST3) 
"Zato пЏе preterano гесi da је гazoЫicavanje kljucniћ ниоkа, dгнstveniћ sila, 
ргосеsа i tendencija ..... " (SП) 

3) pridevi kao modifikatoгi u imenskoj ft·azi: 

"А basic assumption of dendгochemical studies is that the chemical make-up of the 
the annual woody incгement at least pш·tly гeflects the chemistгy of tlie 
enviшnment .... (ЕТ6), 

odnosno: 

"Ovo је veoma zпасщап naucni ршЫеm koji se otvaп1 
istпizivanja." (ST2) 

modalni glagoli "must" i "should" kada izгazavaju oЫigacije: 

ШЈСIПl za di1ljn 

"This simplicity must Ье suppшied Ьу а гeqнii-ernent on tiseгs to examine tће deti1il 
of dose assessments ... " (ЕТ4) 
"Futшe expe1·iments should examine the mechanisam of this inl1iЬition and tlle 
I"elative impacts on the repгodнctive status of the sexes. 11 (ЕТ2) 

U koгpusн pisano sгpskim jezikom to su takode pгimeгi sa glagolima "mm·ati " i 
"treba da". 

"Nova tehnicko-tehnoloska I"esenja moraju se pгethodno pгot1citi i t1 pп1ksi 
p1·ovjeгiti njihova pгilagodenost ostalim ciniocima p1·ocesa л1dа .... "(ST2) 
"U svakom slucaju, t1·eba 1·eci da sн dobivene vгednosti za РЬ i Cd н ovom 
zemljistн .... " (ST3) 

ћimeceno је da aUtOl'i tekstova pisanih Sipskim jezikom cesto koгiste izгnz 
''posebno t1·eba istaCi", dok tako favo1·izovnne Љ1zе и engleskom ko1pнsu nisн nadene. 

Analiza tekstova и cilju utvгdivanja ove tгi v1-ste mш·keпi Ьila је usme1·ena kn 
tп1zenju odgovora na p1-vo pitanje postavljeno н istпizivanju i tice se autш·ovog odnosa i 
stava pl'ema p1·opozicionom sadгzaju koji оп zeli da komuniciпi citalackoj puЬlici. 

Numel'icki podaci нtvгdenih p1·imeпi autш·skog og1-adivanja, izi-azavanja sigшnosti 
ргi tvгdenjн i izгazavanja stava dati su u tabeli br. 1 

Tabela Ьг. 1: Autoгov odnos i stav ргеmа propozicionom sadгzaju 

ЕТ ST 
Ьг. % bl'. % 

Ukupan Ьгој !'edova 4196 3596 
Autoгsko og1-adivanje 182 4,3 46 1,2 
Kategol'icno tv1·denje 8 0,2 22 0,6 
Izпizav::шje stava 68 1,6 74 2,1 
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Dп1go pitanje postavljeno u zпdatku istгazivaпjп tice se autшovog odnosa ргеmа 
dгugim aвtoгima. U tabeli 2 dati stt Ьгојспni гezнltati koji postavljeпi LI odпosu ш1 Ь1·ој 
гedova analizi1·aniћ Clпnaka вkazLJjll da <:1L1t01·i eпgleskili tekstova mnogo cesce koгiste 
ttpllcivanje na dп1ge aut01·e i da l1 tн svгlш cesce koгiste zagгade nego dпige koпveпcije. 
Sto se pak tice t1pL1civ<J11ja па dгuge анtоге в tematsko-sнbjekatskoj poziciji н гесепiсi, 
tюceno је da је ovaj ппсiп zппtno cesci u eпgleskim tekstovima пеgо ll obгadeпim 
tekstovima na sгpskom jezikп. 

ТаЬе\а Ьг. 2: Авtогоvо upнcivaпje па dп1ge анtоге 

UkL1p<111 Ьгој 1·edova 
Tematsko- sнbjekпt. pozicija 
U pгedloskoj fп1zi 
U zagгadi 

ЕТ 

Ьг. 
4 196 

68 
225 

32 

% 

1,6 
5,4 
6,8 

ST 
Ьг. 

3 596 
14 
25 
74 

% 

0,03 
0.7 

2,05 

U teksto\1i11ш ш1 srpskoш jezikн uocena је jed11a osobenost koja se tice 
nespccifikovn110g navocte11jn izvoп1 infonnncijc ili tvr<lnje, kao sto је в pгimгima: "Ро 
nekim autm·ima .... 11 "!= litentlm·e је pvznatu", а dп se p1·i tom пе dajt1 nikakvi Ыizi 
podaci koji111 Ьi se ovako tiopsteni isk.-izi konlнetiznovnli. 

AUTORSКI KOMENTAR 

AL1toгski komeпtш·i SLI jos jedna гetoгicka stгategija kojom se L1spostavlja 
inteгpeгsonalni odnos izmedв pisca i citaoca, i za гazliku od aнtoгskog ogгadivaпja koji 
је impJicitan naciп llSpostavljanja ге}асiје SП citaocem, autoгski komentaгi Sll eksp}icitaп 
naciп - Ьilo putem diгektnog oslovljavanja, diгektiva, postavljaпja ргаviћ i гetoгickil1 
pitanja itd. (Ciisrnoгe & Faгnswшth). 

U aпalizovaniш tekstovima ш1 engleskom jezikн piimeгi autшskog kornent<m.1 SLI 
pгilicno гetki (Ьаг sto se tice ove naucпe discipline) i нglavnom su u pitanju saveti tipa: 
"Note tћat the oЬtained data d~ffe1·" ili diI"ektive da se obгati paznja па tabele ili 
ilL1stгacije. U deset aш1lizi1Ћnil1 tekstova na engleskorn jezikt1 пtvгdeno је sш110 sest 
slнcajeva kо111епtага iskljucivo navedeпog tipa. 

U tekstovima nп SI-pskom jeziku ko111eпtш·i LJ vidL1 p1·avili i гetoгickill pitaпja st1 
cesci, ра se 111оgн пасi cak ш11esto пaziva nekog гetшickog deln, tako da ш11esto 

ноЬiсајпоg naziva "diskusija" nalazimo nn pitanje "Sta Ciniti?" (ST 1). Iшн~е, na оvош 
mestll mozemo jos da dodamo da se u tekstovirna na s1-pskom jezik11 ш1zivi гetoгickil1 
celina daleko slobodnije fшmнlisu nego sto је to slucaj sa tekstovi111n па engleskom 
jezikн koji ispoljavпju veliki stepen lljednacenosti н нроtгеЬi naziva гet01·ickiћ celiпa 
(lnt1·oduction, Materials пnd Metlюds ili samo Metlюds, Results, Discussion ili 
Comments i Conclusion) sa malim нnнtгasпjim vaгi1·anjima. 

U tekstovima па sгpskom jezikн, utvгdeпa sL1 4 pгimeпi autoгove diгektive i 12 
pгime1·a гetoгickiћ i pгavih pitaпja, kao sto su sledeca: 
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''Koliko to pгotiv1jeci stvaгnom i pravom ekocidll, koji је mnnje ili vise znlivntio 
1шsu planetu?" (ST 1) 
''Da li se 1-azlika ll nivoн Hg i As j.-ivljn нsled duzeg peгioda гаdа teгmoelektгane?" 
(SТЗ) 

"ТгеЬа li veci dokaz svakog odsustva covjekove sшnosvjesti о пjegovom tгајапјн i 
о пjegovoj neodgovoгnosti za bнdllce gепегасiје?" (ST4) 



ZAKLJUCAK 1 KOMENTARI 

Kako sн н 1·adu pi-edstavljeni 1·ezultati ::шulize samo пekoliko I"etoгickih stп1tegijn 
koje se koгiste u шшcпo-istгazivackim tekstovima na engleskom i ЩJskom jezikн, to se 
na osnovн ovil1 I"ezultata ne mogu donositi zakljucci о postojecoj pш·adigmi akademskog 
pisanja na engleskoш i sгpskom jeziku. Ove I"ezultate sYakako tгеЬи pгidгuziti 

1·ezultatima jedne iscгpnije analize, а njiiюvп validnost t1·eba pгove1·iti ш1 vecem koгpt1sн 
da Ьi se sa siguпюscu mogli donositi zakljнcci о slicnostima i п1zlik.irna naucno
istгazivackog diskнгsa na engleskom i sгpskom jeiku. 

Medнtirn, i nn ovom stepenu istгnzivanja пюgнсе је doпeti izvesпe zak.ljt1cke, 
cime se odgovaш ш1 tгi osnovш1 pitaпja koja se postavlj.ijt1 u i-adн: 

1) Tekstovi pisani na engleskom jezikt1 od stпше engleskih izvогпЉ govoгпika 
pok.izujн rnnogo vecu pгefei-entnost ka проtегеЬi autoгskog ogп1div.inja, odnosпo 
op1·eznosti ргi izпosenju tvгdnji. Ovo је veгovatno, k.iko to komentш·is11 istгnzivaci т1 
оvош роlјн (М. Кlain, Кеп Hajlend, Маuпшеn, i dг.), posledica opste pгihvacenog stava 
u kt1ltш-noj i edukacionoj t1Ћdiciji zemalja sa engleskog govoшog роdшсја da naucпi 
п1dnik, odnosno autoг naucno-istгazivackog teksta tгеЬа da se pгedstavi kao "sluga 
naucne discipline kojom se bavi 11 (Hyland 1994:241 ). On svoje tvгdnje, ukoliko st1 опе 
ПОVе ј nisu opste pгihvacene cinjeпice l1 ПаНСПОј tгadiciji discipline koju istгazuje, ffiOIЋ 
da iskaze UZ dtlZПO postovanje clanova svoje diskшsne zajednice ј ШI taj nacin omogt1ci 
im da zauzmt1 svoje sopstvene stavove, koji ne mогајн da se nuzno poklapnjt1 s11 
пjegovim. 

Кцkо је vec ш1znaceno, aнtoгskog ogп1divu11ja и tekstovima pisnnim па s1·psko111 
jeziku upadljivo је mnпje пеgо t1 onim pisanim na engleskom jezikн. Medt1ti111, tl 
tekstovima nn sгpskoш jezikt1 bгojniji sн p1·imeгi kojima autoг izгuzava svojн 

kategoгicnost ргi iznosenjн tvгdnji. Takode, utvI"deпo је da sв sгpski апtогi mnogo 
skloniji jzгazavaпju svog stava ргеmа pгopozicionom sadi·zajн koji iznose, а kako је stnv 
ne samo deo intelektualne vec ј emotivne sfeгe licпosti, ciпi mi se da bi ovi podцci 
mogli Ьiti zanimljivi za pгedmet siгeg psiholingvistickog i sociolingvistickog 
гazmLitгanja. 

2) Mnogo veci Ь1·ој upнcivanju па dгнgе autoгe је utv1·den и engleskim 
tekstovima, sto нkazuje na opste usvojenu konvenciju kod tih autoгa da svaki poznati 
podat<1k ili панела istina tгеЬа da bнdu potkгepljeni пavodenjem izvoгn, odnosno 
njegovog autoгa, dok se и tekstovima pisanim od stгane sгpskih autoгa oseca vecn 
toleшncija ka upotгebi пespecifikovunil1 гefeгenci. Takode utvгdeno је da se tI engleskim 
tekstovimu, duleko cesce nego ll onim pisanim od stгune SI'pskiћ иutога, koгisti гefe1·enca 
па dшge auto1·e u tematskoj poziciji u Ieceпici. Ova stгntegija ро tнmacenju izvesпiћ 
lingvista (Valeгo-Gaгces, 1996:288) ukazнje da se и engleskim tekstovima ljtidskim 
sнbjektima daje pгominentnija uloga nego tl oпim gde se гefeгencn па auto1Ћ naluzi и 
znv1·sпoш delt1 гесепiсе, Ьilo dи је и upotгeЫjena kao objekat pasivne konstп1kcije ili је 
stavljena и zagшdt1. 

3. U anulizovanim tekstovima па sгpskom jeziku uocena је veca sklonost autoгa kn 
postavljanju pitanja, kojn Stl cesto гetoгickog tipa, i u sustini su ш1јаvа za ргоЫеm koji 
се se obгadivati u na1·ednom delu 1Ћdа. U engleskim tekstovima, najava oЫпsti i 
ргоЫеmа koji се se ubгzo ti·etiгati, vгsi se na dгugi nacin: eksplicitпom iskazom, tipa: 
"We slщ/l tty to explain below why ... 

1 na k1ЋjtI tгеЬа istaci da је upoгedivпnje nat1cno-istгazivackog dislшгsa pisшюg па 
srpskom i engleskom jeziku od stгапе izvo111iћ govoгnika tih jezika znpп1vo ргvа faza 
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jedпog siгeg ispitivanja. Njegova d1·uga faza sastojala bi se LI шыlizоvапјн tekstovn koje 
анtогi sa sгpskog govoгпog роdшсј<1 pisн па eпgleskoш jeziku, t1 zelj i da опi bL1dн 
objavljeпi ll medнnaгod11i111 p11Ыikacija111a ш1 engleskim jezilш.Ta analiza Ьi i1ш:iln za 
cilj нtvгdivaпje шоgнсеg ti·aпsfeIЋ н нроtгеЬi r·etшickiћ stгategija iz 111ateп1jeg па stгaпi 
jezik. Ukoliko SLI to опе stгategije koje se ne uklapajll LI pnгadigпш engleskog 
akademskog pisnnog diskuгsn, 111ogt1ce је da анtог naнc110-ist1Ћzivackog гnda Ьнdе 
odbijeп od stпше 1·ednkcioпog оdЬо1Ђ, cak i kad se pгidгzava нpвtstava koja s<1dгzi tzv. 
"style sheet". Redakcioпi оdЬог је pгveпstveno zadнzen dn se b<1vi pгopozicionim 
sad1·zajem naucпo-istгazivackog claпka, а ргimепјепi lingvista bi ovde Ьiо od velike 
pг<1kticne koгisti nнtшu, вkаzнјнсi mll da је пjegov п<1сi11 рisппја 11 neki111 пspekti111a 
jednostJv110 dгнgпciji od onog k<1kuv је pozeljan 11 eпglesko111 jeziJш, i da bi tгebalo dn 
g<l zn оvн svгlш p1·ilagodi nacint1 pis<iпja kakuv se od пјеgа осеlшје da bi пjegov 1·ad bio 
p1·il1vace11 za objavljiv<111je Ll pL1Ьlikacijn111a na eпgleskomjezik11. 
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Ехроsше оп Ље Repгoductioп of tће Sand Goby, Poшatoscliistt1s Mirшt11s, рр.17-
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Pгoducts, рр.63=74 

5. ЕТ5 = Alcolk, Bacon, Baгget, Beck, Haygai1ћ, Lee, Рагkег & Jones: Peгsistance 
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З. SТЗ = Stojanovic, Filipovic, Vuckovic, Duгcevic, Dzeletovic: Neki гezнltati 

tюgodisnjeg ргасеnја nivoa toksicnih elemenata н okolini povгsinskЉ kopova 
termoelekt1·ana 1.Е.К. Kostolac, stг.27-30 

Ь) Ecologica, 1997. Godina IV, broj 2, Beograd 

4. ST4 == .Тakovljevic,B. : Ometanje bukom ipгomene и рош1sаnјп kod g1-adskog 
stanovnistva, sti·. 9-13 

с) Ecologica, 1997. Godi11a IV, broj 3, Beograd 

5. ST5 = Vпcicevic, S. : Sumski ekosistemi Sгbije kao pгiгodni гesuгs, stг. 5-1 О 

Ecologica, 1996. Godina ЈП, Ь1·ој 3, Beograd 

6. ST6 = Radevic, Mikavica, Savic : Fizicke i ћemijske osobine podloge гiЬnјпkа 
Вш·dаса - S1·bac, stг.23-27 

ТНЕ CONTRASTIVE ANALYSIS OF CERTAIN RHETOIUC ELEMENTS IN 
SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLES WIUTTEN IN ENGLJSH AND SERВIAN 

Summary 

Although scientific discourse expresses а great degree ој uniformity, t/Je 
contrastive analysis of scientific resem·ch articles w1·itten Ьу the authm·s who belong to 
different cultures, indicates certain differences and vm·iations in the scientific 1·hetoric 
which these authors employ while communicating their ideas to tће anticipated 
readem·ship. Also, some prejeraЬle гhetorical patterns noticed in these aгticles point at 
the geneгally accepted wгiting conventions within each cultu1·e. 

Based оп the Cismore & Farnswoгtli' s model (1990), the discourse analysis was 
performed jocused оп the scientific research articles оп environmental pollution, 
written in English and Serhian. Certain elements of interpersonal rhet01·ic Ьу which the 
author ој the article reveals his relationship to the reader ој the article wet·e examined 
and intrpreted mostly in the form ој opposition. 
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Veroslava Perovic, Masinski Љkultet, Beograd 

TEНNICKA KOMUNIKACIJA U ODNOSU NA OPSTU 
KOMUNIKACIJU 

Оа Ьis1110 ~to bolje izv~ili uporednн analizu telшi~ke i op~te komunikacije, t1·eb; 
пајрге ne~to da kazenю о jcziku struke (la11gue de specialite) koji је zaшcnio i-anij 
stю·iji nnziv naufno-stru~ni Г.·aпcuski jezik ( le fran~ais scientitique et teclшiчue). Nazi~ 
jczik stп1ke је pril1vatljiviji јег se polazi od tinjeпice da se svaka nautnп discipliпa graш 
па veliki broj st1·uka za koje se vezнje odrcdeпi jezik. оdпоsпо odredena leksika. 

Govorcci о jeziku strukc пе misli1110 pri tоше пu neki poscban jezik, vcc па jcd111 
vrstu podjezikн koji se razvija urшtar op~tcg jezika, i koji se odlikuje knko sa aspekt: 
leksike tako i sa aspektн sintukse. Ovaj jezik stп1ke, kao semiotski sis1c111, роге~ 

sopstvenilt izvora postaпka uslovljenil1 brzim tehnolo~kiш razvojcm, inш i zajedпi~k1 
izvoi·e sa op~tim jezikшn. Raznovrsnost jezika struke рrеша oЫastirпa predstavlja se 1 

prime11jenoj lingvistici lюrizontalnom podclom, ili tenшtskom podclom buduci da se rad 
о raznovrsnosti tema koje se obraduju, i vertikalnoj podeli odnosno stilistickoj podel 
jezika struke. 

Potreba da se sve veёi L')roj inzeпjera, tehnicara, strucnjaka, studenata teh11ickil 
nauka upozna sa sve naprednijom telшologijom ukazuje па 11cophodпost izш~нvш1ј. 

tehnike i medusobnog komuniciranju u datoj oЫasti. OЫast telшikc se nюle snшt1-a1 
p1·ivilcgovnnorn оЫа~сu unutar jczika strukc јег Ьi svaka greskn u п1zuшevanju пеkо: 
struёnog teksta ili u telшi~kom konш11icira11ju nюgla da izazovc vrlo ozblljпc 
kunkret11e po$letlice 1.а datu struku z~• rпzliku otl 11e1-azuшevunjн nckog па 1J1"i111c 
kпjizevnog tcksta gde su posledice ograni~e11e prirode. Fraпcuski jezik st1·L1ke ima tacl 
in!-it1·ume11tal11t1 Гur1kL·iju i postaje ko111uпikacio1ю $Гcdstvo za prerюsenje specijalizovaпi' 
iпt'ormacija. 

T1·ebalo Ьi reci i to dajezik strukc пе Ьi trebalo mesati sa naucniш jezikom ~to se t1 
~csto fini, mada а priori postoji ve7"a iz111edu nauke i tel1nike kojLI пе mozenю 11egi1·at 
Medutiш. ipak se tu пе radi о istom istorijskom 1-azvoju. Telmika је Ьila р\01 
dugogodi~11jih lutanja, empirijskil1 istraziva11ja velikog broja radoznalih zanatliju i ve~ti 
ljudi naviknLJtiћ da osшisle i naprave ne~to konkretrю i prakticпo. Nauka, LI pocetk 
spoпi d3 nпpusti ~юјu 1ш1gij$1'."1J i religijsku sredi11u sleui svoj ~op~aveni pt1t i tek krajc1· 
devetnaestog vcka nанt1ю istraziva11je podstice usnvr~avanje telшike. Ovo sш11 1 

potv1·dujc da sc jezik nauke i jezik struke~ а tiinc i telшicki jczik пе mogu slt1fiti isti1· 
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/ingvistickim sredstvima. Nauka i naucni jezik pripadaju epistemoloskom konceptu, dok 
jezik struke, odnosno tehnicki jezik pripada praksi i rezultat је prakticnih istraziva11ja. 
Ipak оЬа ovajezika imaju zajednicke ko1·ene sa opstim jezikom sa kojim se prozimaju. 

Ako izuzmemo gramaticki specifikum, leksika predstavlja najznacaj11ijL1 
lingvisticku oЫast jezika struje. Vodena su opsezna istrazivanja u oЫasti leksike i 
leksikografije. Strucni vokabular ima uglavnom denotativnu funkciju. Potrebпo је 

oz11aciti bez i najmanje nesigurnosti i vrlo precizno jedno dato delo, dati uredaj, alat ili 
јеdап odredeпi postupak, odnosno proces. Nemoguce је zamenjivanje jedпog termiпa 
d1·ugim. Naime, treba reci da svaka rec, pre nego sto se nade u Ьi1о kom kontekstLI 
predstavlja deo nekog leksickog skupa, nalazi se dakle н virtuelnom stanju. Ona se zatim 
u strucnim tekstovima aktualizuje i postaje kontekstualпo uslovljena. Kontekstualno 
znacenje i osnovno znacanje se ne superponiraju, postoji uvek sarno jedno odredeпo 
znacenje t1 datoj situaciji, а to је kontekstualno znacenje. 

Na pгirner, analizirajпю teгmin !а piece. Ova leksicka jedinica L1zeta iz opsteg 
vokabulш-a pok1·iva zr1acenja: p1·ostorija, novcanica, pozorisni komad, zakrpa. MedL1tim, 
u oЫasti tehпike ista leksicka jedinica pokriva kontekstualno uslov\jeno znaceпje 

obradni deo (kada se radi о nekom proizvodnom procesu pri kome se obradt1je i 0ЫikL1je 
neki deo па masini, u pogonu). Svaki teпnin posmat1·an posebno nista sam za sebe пе 
predstavlja ukoliko se пе poveze sa drugim elementima da Ьi se u medusobпoj 
povezanosti doЬio odgovarajuci smisao recenice. 

Ono sto posebno kaгakterise Jeksiku jezika stгuke to је nominalizacija, i to 
pt"venstveno nominalizacija па bazi glagola, а zatim i па bazi adjektiva. Nominalizacija 
na bazi glagola izovodi se sa glagolima koji oznacavaju neku radnju. Pogledajпю 
sledece primeгe: 

шsemhler(sklopiti) - assemЫage 
percer (proЬiti) - peгr:age 
reduiгe( smanjiti)- reduction 
produire (proizvesti) - production 
souder (zavariti) - soudure (zavarivanje, var) 
demarre r ( startovati, aktivirati )- demarrage 
prelever (uzeti uzorak) - prelevement 

А sada pogledajmo neke primere nominalizacije па bazi adjektiva: 

fiaЬle (pouzdan) -.fiaЬilite (pouzdanost) 
flexiЬle ( savitljiv) -flexiЫlite 
inteгieur (unutrasnji)- l'interieur (unutmsnji deo, unutrasnjost) 
important (vaian, znatan) - /'importance 

Опо sto takode karakteI"ise leksiku to је cesta upotreba slozeni/1 leksickil1 jediпica, 
odnosno leksickih sintagmi cija struktura moze da ubuhvata dva supstantiva povezaпa 
pгedlozima а i de ili jedan supstaпtiv sa infitivom povezan pгedlogom 3. 

Pogledajmo redom sledece primere: 

ип appareil а commande manuelle 
(uredaj sa rucnom komandom) 
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l'ampermetre а cadre тоЫlе 
(ampermetai· sa pokretnim okviгom) 
ипе ротре d'alimentation 
( pumpa za napajanje) 
le levier de Ыосаgе 
(poluga za Ыokiranje) 
Ипе lampe а souder 
(let-lampa) 
l'outil а tracer 
(alat za obelezavanje) 

Tehnicka komunikacija ( \е fraш;ais langue de communication techniчue) kao 
sastavni deo jezika struke, odnosno tehnickog jezickog registra treba da omoguci svim 
zainteresovanim osobama da se: 

informisu, 
da medusobno komuniciraju, 
da sticu nova znanja. 

Da Ьismo sto Ьо\је shvatili sam nacin ostvarivanja tehnicke komunikacije 
objasnicemo put prenosenja poruke kako pri opstoj komunikaciji tako i pri tehnickoj. 

Pri opstoj komunikaciji, prema Jakobsonu, postoje cetiri osnovna faktora: govornik 
(А) koji stupa u kontakt sa sagovornikom (В) u vezi nekog komunikativnog pгedmeta 
(R) sluzeci se pri tome opstim jezikom (1,). Svaki ovaj elemenat podlozan је mnogim 
uticajima i moze da se komblnuje sa drugim elementima stvarajuci tako beskonacan broj 
vrsti razgovora pri svakodnevnoj opstoj komunikaciji. 

Sto se tice tehnicke komunikacije, i опа objedinjuje sve ove elemente prenosa 
informacije, kao sto su lice koje salje pшuku (А), jedna ili vise osoba koje primaju 
pшuku (8), zatim sama poruka (R), i nacin na koji se data poruka prenosi, odnosno da li 
se prenosi pismenim ili usmenim putem. Ovo se moze i drugacije predstaviti: lice koje 
salje poruku emetteur; jedno ili vise osoba koje primaju poruku recepteur, sama poгuka 
message i nacin na koji se prenosi support. Tehnicka komunikacija moze da se odvija 
kako u pogonima, fabrickim ћalama, tako i na skupovima i kongresima, i znatno se 
razlikuje od opste ро tome sto pomenuti elementi А i В koji u opstoj komunikaciji 
dominiraju, и tehnickoj imaju tendenciju slaЬljenja kako Ьi se istakao referetni elemenat 
(R), odnosno sama poruka (message). 

Analizirajmo sledecu recenicu koja pripada ро svojoj prirodi tehnickom jezickom 
registru: 

Le selecteur fournit ип signal "defaut" (Selektor daje signal "gre:-."ka".) 
U datoj recenici elementi А i В su anulirani u korist poruke koja se sпшt1·а 

najvaznijom, Ьilo daje primajedna ili vise osoba. 
Daljom uporednom analizom tehnicke i opste komunikacije konstatujemo sledece: 

а) Sto se tice sagovornika А i В pri opstoj komunikaciji oni se mogu okarakterisati ро 
svojim individualnim tacno odredenim osoЫnama. Izlozeni su psiholoskim, 
afektivnim i socijalnim uticajima, zavisno od mesta koje zauzimaju па 
hijerarhijskoj lestvici, zavisno od politicke pripadnosti, od svog kulturnog nivoa i 
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profesionalnog obrazovanja, kao i od mesta stanovanja itd. Sto se tice same 
komunikacije, upostavljaju је licnim obracanjima jedan drugom. 
Komunikacija na tehnickom nivou razlikuje se najpre ро tome sto se sagovornici А 
i В ле mogu vise odrediti ро svojim psiho-socijalnim karakteristikama , јег 
pripadaju jednom odredenom drustvenom skupu. Tehnicki standard tezi da anuliгa 
1judski parametar i svodi opeгatora na jednostavnog izvrsioca radnje, sto u 
tehnickom jezickom registru u potpunosti brise svako upucivanje na individualni 
element. Agensi su na primer: le selecteur, l'appareil, les detecteurs de passage, 
itd. 
Kada govorimo о polozaju sagovornika u toku jedne opste komunikacije А 
postavlja pitanja sagovorniku В, odnosno В sagovorniku А. Ovde se tacno z11a ko 
govori, kome se govori i vodi se racuna о misljenju jednog sagovornika о drugom. 
Medutim, u toku tehnicke komunikacije sagovornik А se poistovecuje sa 
sagovornikom В. Traganje jednog sagorovnika za drugim ovde nema nikakav 
znacaj. 

Ь) Referentni e]ementi koji su predmet opste komunikacije zavise od prirode i 
polozaja sagovornika А i В. Oni iznose i govore о svoj im subjektinim proЫemima 
pri cemu im је sama referencijalna funkcija od sekundarnog znacaja. 
Na nivou tehnicke komunikacije predmet poruka koja se prenosi пе zavisi od 
polozaja sagovornika niti od njihove prirode. Tehnicki jezicki registar sa svojim 
celokupnim leksickim i sintaksickim materijalom tezi pre svega objektivizaciji, tj. 
objektivnom predstav1janju ргоЫеmа i referencijalna funkcija је od primaшog 
znacaja. 

с) Uspostavljanje kontakta pri opstoj komunikaciji је osnovni zadatak sagovornika А 
i В koj i se trude da nadu odgovarajucu oЫast za koju sн kompetent11i. Ovde је 
retoricka vestina od primarnog znacaja. u toku tehnicke komunikacije kontakt је 
sporedan, ali је kompatiЬilnost sagovornika vazna. Sto se tice retoricke vestine, za 
razliku od opste komunikacije, опа је kod tehnicke komuпikacije od sekundarnog 
znacaja i moze se cesto zanemariti. 

d) Lingvisticka funkcija је pri opstoj komunikaciji konotativna, а pri tehnickoj 
denotativna. Reci da је pri opstoj komunikaciji lingvisticka funkcija konotativпa 
znaci povezati neku гее sa njenim osoЬinama i emocionalnim asocijacijama koje ta 
rec sugerise ili implicira. Nasuprot ovoj lingistickoj funkciji postoji i denotativna 
funkcija koja upucuje na primarno i eksplicitno znacenje date reci ili izraza. 
Potkrepimo ovaj dualisticki pristup sledecim Ыizim objasnjenj ima: 
U jeziku struke vazno је denotativno znacenje termina ili strucnog izraza koje se 
pronalazi u strucnim recnicima. Na primer, termin motor (moteш·) se pгihata u 

svom primarnom znacenju i svako drugo dodatno znacenje Ьi umanjilo njegovll 
osnovnu vrednost i uticalo Ьi na tacno tumacenje date recenice, odnosno datog 
teksta. 
Rec ruia koja pripada opstem vukabularu oznacava cvet, cija је konotacija: miris, 
Ьоја, neznost, lepota. 

Na osnovu svega izlozenog mozemo zakljuciti sledece: 
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1) S obzirom da se tehnicki jezicki registar odlikuje nepersonalizovanom 
komunikacijom namece se pretpostavka da se u samom njegovom sistemu manje 
koriste Iicni glagolski oЬ\ici, da se potiskuju radni agensi na racun vrlo cestih 
upotreba impeгsonalnih glagola i impersonalnih izraza. 

2) Primecчie se 1·esL1·ikcija gJagolskiћ v1·e111e11a tl korist аtеП1роп1\11оg p1·eze11tn racli 
p1·cdstavljanja stvar11il1 ci11jenica koje se opiы1ju, kao i tt ciljtt opisivanja sav1·emcne 
telшologije i raznill proizvodni11 p1·ocesa i telшickill svojstava raznil1 шaterijaln. 

3) Tehпi~ka komunikacija tezi pre svegLJ net1tralizaciji svake atektacije 
sнbjektivizacije u kori!)t objektinog prikazivanja ci11jc11ica. 

4) S obzirom па to da se tehnicki jezicki registar odlikL1je velikom preciznoscu 
prenosenja tehni~kih informacija, u njemu сето naci slozene leksicke 
terminolgizirane jedinice, sisteшatizacijt1 pojrnova, preciznost izrazavanja, 
semanticku ekonomicnost, tendeпciju ta~1юg odrcdivanja koncepta, kontrolu 
polisemije i homonimije, sa tcznjo111 izbacivanja sinoпimije. 

5) Tehnicki jezicki registar se dalje odlikuje cestom pojavom pasivnih transformacija 
sa agensom ili cesce bez agensa . 

6) Konstatuje se cesta upotreba neodredene zamenice оп u t'unkciji pгvog aktanta 
recenice, kao i restrikcija licnih zamenica prvog i drugog lica singulara i prvog i 
dгugog lica plurala. 

U zakljucku bismo шogli da navedemo i glavne postulate uspostavljanja i vodenja 
jedne leksicki i sintaksicki pravilne tehnicke komunikacije: 
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Mogucnost uspostavljanja dijaloga sa strucnjacima drugog govornog podrucja; 
Lakse upoznavanje sa d1·ugim stranim dostignucima na polju tehnike i nat1ke 
uopste; 
Ucestvovanje na strucnim skupovima i kongresima и zemlji i inostranstvu; 
Usavrsavanje u odgovarajucim ustanovama, fabrikama, fakultetima; 
Drzanje strucnih kurseva strancima i svim zainteresovanim Iicima; 
Mogucnost svog daljeg licnog usavrsavanja. 



Је/епа Jelic, Filo1oski fakultet, Beograd 

KOMPJUTERSKA TERMINOLOGIJA I KONTRASTIVNA 
LINGVISТIKA 

Danas је tesko naci osobu u modeгnom svetн, koja se nije susгela sa racuпarima. 
Kompjuteri su prisutni svuda i gotovo da nema ljнdske delatnosti koja bez njih пюzе. 
lndustrijsko doba је preraslo и informaticko doba, а potreba za raznim vrstama 
informacijaje svakog dana sve veca. 

Svet eJektronskih komunikacija danas omogucava lak pristup ЬiЬ\iotekama, 
galerijama, istrazivackim institнcijama i ostalim bazama podataka. Povrl1 toga 
omogucava паm se komunikacija na pгincipu "veci Ьгој ljudi istov1·eme110 komнnici1-a sa 
vecim brojem ljl1di" С'mапу to mапу"). Za гazliku od ove , tradicio11alna komшiikacija 
masovnil1 medija pretpostavlja naciп istovгemene komнnikacije coveka sa vecim brojem 
Jjudi ("many to many"). 

Pocetak ove informaticke гevolucije vezuje se za pojavu РС ( personalni\1 
гаснnаrа) krajem sedamdesetih i pocetkom osamdesetih godina. Tada ро p1·vi рнt, posle 
dugogodisnjeg istгazivanja и oЫasti racunaгske tehnologije, racunari postaju dostupпi 
sirem broju korisnika. Ovo је ЬiЈо uslovljeno nastankom Jaganih, jeftinih mikroгacнnara 
jedпostavnih za нpot1·ebu. Potreba za brzim dobUanjem, cuvanjem i гazmenom 

inf'oпnacija uvodi il1 и skole, kancelaгije i domove. Ali tek nastanak INTERNET-a kao 
masovne mreze i baze podataka pokrece jednu ogromnu snagu i povezuje svet гuseci 
jezicke, kнlturne, ekonomske, veгske i vremenske prepreke, i stvara milionskн 
popu]aciju NETTERS-a (koгisnika INTERNET-a). Oni svakodnevno komuniciгajLI na 
ргеkо 46000 Newsgroup-a pгetvarajuci svet u "globalno selo" i tako ostvai·ujuci tezн о 
kojoj је Maгsal MekJuan pisao jos рге vise od tгideset godina. 

Као i sve nove oЫasti ljudske delatnosti tako i kompjuteri 1-azvijaju seЬi svojstven 
jezik, kompjuteгski registar, koji koriste svi oni koji dolaze и dodir sa racunarima. S 
obzirom na to da se racunarska tehnologija rodila и SAD i da је ova drzava vodeca ll toj 
oЫasti, гazumljivo је sto ovaj гegistaг za svoj osnov uiima engleski jezik. 

Kompjuterski registar ima svoje leksiko1oske karakteristike i posebnosti. 
Uzimajuci и obzir da se radi о terminima, sintaksa nije specificna. 

Termini se u ovom registru foпniгaju da zadovolje potrebe et"ikasne komunikacije 
te su oni jasni i pгecizni и onom sto oznacavaju. Znacenje koje поsе је koncentrovano jer 
neretko pojava koju imenuju izuzetno је s1ozena i viseslojna. Zato veliki Ьгој 
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kompjuterskih termina ima forrnu s1ozenica koje vrlo cesto predstavljaju transforrnisaш 
citave recenice. lz ovoga proizilazi veliki broj Ьipolarnih kako slozenica tako i strin~ 
compounds (viseclane slozenice). Zarad kratkoce i konzistentnosti ove slozenice se cestc 
skracuju ра se susrecemo sa svirn vrstama skracenica ( Clippings. Ыends, acronyms) 

Kompjuterski registar u formiranju svoje terminologije koristi sve raspolozivf 
mehanizme za formiranje novih reci и engleskom jeziku. Neretko pozajmljuje reci i2 
11svakodnevnog11 oblcnog govora kojima na osnovu asocijacija daje specificno znacenjf 
uпutar registra ( mouse, window). 

Опо sto ovaj registar cini posebnim u odnosu na druge је da on ulazi i u dгugE 
registre, а mпogi пjegovi elemeпti su postali deo svakodnevne koшunikacije. Dalje, or 
se razvija kao samostalni jezik i sam se raslojavajuci na podregistre tako da mozemc 
govoriti о podгegistru hardvera i softvera ili cak о kompjuterskom slengu. 

S obzirom da se radi о disciplinarno odredenom varijetetu, ovaj registar jf 
podlozan promenama. Naime, napredak tehnike i razvoj novih tehnologija unutai 
informatike stvara stalnu potrebu za nastankom novih termina i prosirenjem postoject 
terminologije sto kompjuterski registar cini izuzetno produktivnim. Naravno kao i koc 
drugih jezika i ovde neki termini zastarevaju tako da ima onih koji se cak и ovoj oЫast 
mogu smatrati arhaizmima. 

Опо sto ga cini tako interesantnim jeste jedna njegova karakteristika koja nijt 
tipiC':na za druge registre. Naime, svaki jezik и okviru sebe za razlicite oЫasti razvij' 
zasebne registre koji su deo samog tog jezika, i manje ili vise iz njega poticu. Medutim 
kod kompjuterskog registra to nije slucaj, jer se оп prenosi iz engleskog jezika u svt 
druge jezike u kojima se adaptira uz odredene promene. 

Stoga on predstavlja pravi izazov za kontrastivnu lingvistiku jer ga је moguct 
kontrastirati i interliпgvalпo i iпtralingvalпo. 

Intraliпgvalno koпtrastiranje kompjuterskog registra Ьi mog1o da se vI"si 
koшpjuterski registar (v1): svakodnevni govoг (v2), gde је v oznaka za vaгijetet. N: 
primer v 1:v2 = leak : leak.; leak је u kompjuterskom registru је ozпaka za gresku il 
v1:v2= lesser : less; u kompjuterskom registru se komparativ od little pravi dodavanjeп 
flektivпog nastavka za komparativ -er па nepravilan komparativ less i doЬija se lesser 
Ovo Ы se moglo smatгati koпtrastom. 

Osim intralingvalnog moguce је i interlingvalno kontrastiranje, i to: kompjutersk 
termiп u engleskom jeziku : kompjuterski termiп u ostalirn jezicima. Za interliпgvalп< 
kontrastiranje је vezan i proЫem p1·evodenja kompjuterskih termina i pronalazenjc 
пajboljih prevodпih ekvivaleпata. Rezultati dоЫјепi ovakvim kontrastiraпjem dali Ь 

najoptimalnije prevodne ekvivaleпte kompjuterskih termina i odgovor па najaktuelnij: 
pitaпja vezana za prevodenje kompjuterskog registra. Ovde valja napomenuti da s1 
bavimo prvenstveпo prevodenjem kompjuterskih termina. 

Ма koji jezicki obrazovaпi citalac strucne kompjuterske literature ла srpskoп 
jeziku odmah uvida· kompletпu nedosledпost, gotovo pravu anarhiju kad је u pitaпj1 
prevodenje kompjuterskih termina. Terminologija se uglavпom daje шesano englesko · 
srpska sto od srpskog jezika pravi neku vrstu pidzini jezika. 

Tako se termini iz engleskog prevode bukvalпo i dohijaju se t'raze koje па srpskon 
mogu Ыti zbuпjujuce, npr. to mickey- mouse= miki mis, desktop-puЫisl1ing= ston< 
izdavastvo (da 1i Ьi se shodno tome stoпo virio па engleskom reklo desktop wiпe?) 
logbook= dnevnicka knjiga. U nekim drugim slucajevima radi se о parafrazama gd( 
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moze da se upadne u 1-azne zamke, kao sto је promena znacenja teпnina (np1·. zer
address instruction је u prevodu ispalo da ima isto znacenje kao i no-address instruction , 
а u origina]u se пе radi о siпonimiшa). Da1je, parat'razoш mogu da nepotrebno izgube па 
tacпosti, npr. buffer zone = podrLJcje prihvatпe memoгije. Negde сето se susresti sa 
eiigleskim te1·minima koji u srpski 11isu prevedeпi iako postoji adekvatna srpska гее. 

Ti isti termini се u drugoш iZVOГLI Ьiti bar traпskriЬovani, dok сето iћ па t1·ecem 
mestu 11aci prevedene ( npr. komu11ici1·a11je e-mail-om / e-postom ; drive/ drajv/ pogon ). 

Ponekad za ovakvu nedoslednost пisu potгebna tri razlicita izvora vec ih mozete 
naci и istoj recenici ("U toku Ьiranje imate t1 malom prozoru preview budвceg template-a"). 

Neretko se desava da se engleskim termiпima dodaju srpski sufiksi mada nema 
ociglednog гazloga za to ( relocataЫe - relokatiЬilni; editing - editovanje). U prevodt1 
kompjuterskih teпnina moze doci do formiranja reci koje па srpskom ne postoje ( thгee
plus-one address instгuctioп = tri-plus-jednoadresna instrukcija, dok Ьi Ьilo bolje 
"instrukcija tri -plus-jedna adresa'1

). Moze se i promeniti znacenje termina (aпalog-to
digital converter = analogno-digitalni konverter, dok znacenje originala upucнje na 
konve1·ter analognog u digitalni signal). 

Ovo su samo neki od proЫema kod prevodenja kompjuteгskog registra. Mada oni 
11 hakerima 11 ne smetaju, ipak sa lingvisticke tacke gledista su neprihvatljivi. 

Zbog svega ovoga danas pred prevш.iiocima iz 0Ы11sti teпninologije stoji ozЬiljan 
proЫem pгonalazenja adekvatnih prevodnih ekvivalenata termina unutш· ovog registra 
kojima se nece nш·usiti konstrukcija na srpskom, а i postovace se zahtevi informaticke 
delatnosti za jasnocom, koпciznoscu i preciznoscu. Da Ьi se nasli najoptiшalnij i prevodi, 
prvo је пuzno povezati lingviste prevodioce sa ljudima iz oЫasti гacunarstva. Mnoge od 
prethodno navedenih gresaka nastaju јег se p1·evodenjem ovog registra uglavnom bave 
tehnicki veoma obrazovani Jjudi koji, па zalost, nisu lingvisticki ob1-azovani. Prevod 
registra је koliko tehnicki toliko i lingvisticki proЫem. Da bi se izvrsila kanonizacija 
prilikom izvodenja, neophodno је ispitati sta је do sada prihvaceno i to ostaviti, јег 
jezicke navike su formirane i tesko ih је sada ispraviti. U cilju izbegavanja nedoslednosti 
i anarhicne upotrebe termina vazno је odrediti neka osnovna p1·avila koja Ьi se ticala, 
delimicno sadasnjih, ali uglavnom novih termina koji se svakodnevno formiraju. 

Ova pravila Ы se па osnovu zastupljenosti danas mogla klasit'ikovati ovako: 

l) nazivi pгoizvodaca, programa i skracenice Ьi trebalo ostavljati u oгiginalu 
2) kod termina koji oznacavaju elemente hardvera i softvera neretko se mora zadr:Zati 

original, najcesce transkrЉovan, jer se radi о novim, neprevodivim terminima 
(spooliпg, butJer, Ьit, boot). 

3) termini koji imaju srpski ekviv11lent trebalo Ьi da se prevedu јег ako је mouse=mis, 
tool=alat, window=prozorcic, zasto su too\Ьar ili kernel neprevodivi? 

Sve do sada izneto jos vise podvlaci znacaj lingvistickog bavljenja proЫemom 
prevodenja registra, а narocito kompjuterskog. Ekspanzija racuпarske tehnologije i 
elektronske komunikacije promenila је nase zivote јег jezik kompjutera postaje 
zajednicki imenitelj ljudima iz razlicitih dгustvenih, politickih, verskih slojeva koji njime 
komuniciraju. 
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Margita Snel-Zivanovic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

DATIVUS COMMODI U SRPSKOM 1 NEMACKOM JEZIKU 

О. ТЕМА I CILJ RADA 

Dativus commodi (ОС) spada u grupu tzv. "slobodnih dativa" u koju se ubrajaju јо 
i dativus incommodi, dativus possessivus, dativus ethicus i drugi. 

Postoji citav niz razlicitih kriterija na osnovu kojih se pomenuti dativi mogu odredit 
i razgraniciti jedan od drugog. 

Уе{; је tradicionalna gramatika pravila razliku izшcdu d:itivпog objekta (odnosш 
konstitt1tiv110g uativa) i grupe "slobodnih dativa". D:itivni objcknt јс pri tome svrstan 1 

dopunc, dok sc "sloh0<l11i dativi" razlicito klasilikuju. Ncki grшnnLicari ih racunaju i 

dopt1nc, а drugi u uшJatke. 
Cilj ovog rш.lnje koпtrustivna шшliza dativa koji sc zove dativus commodi u srpskon 

i nernackoш jeziku, utvrdivanjc kritcrijшna za njegovu idcntifikaciju kao i prevodniJ 
ekvivalcnata. Polazni jezik је srpski, а jezik cilja ncmacki. 

Korpus cini 90 primera, sakupljenih iz delajugoslovenskih pisaca i njihovih nemackiJ 
izdanja. То su: Ivo Andric, Miodrag Bulatovic, Branko Copic, Danilo Ki~. Mihajlo LaliC 
Borisav Stankovic i Aleksandar Tisrna. 

1. IDENТIFIKACIJA DA ТIV А 

ENGEL i SCHUMACI-IER u svoш "Malшn recniku valentnosti" (KVL, 1978:59 
ukazujt1 1ш mogt1Ciюst zшne11e dativa. ctativus commouisafiir-kom·u·ukcijom, koja se inac 
sшatra tipicnoш pш·ai'razoш 7А1 utvrc.1ivanje ovog dativa, te ga рошосu tog kriteгij 

шzgraпicuvaju od tlativ110g ohjckta. Npr.: 
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1) lch offne meinem Vater die Tiir .. 
Otvaram svom ocu vra.ta 
(la) lch offnefiir meinen Vater die Tiir .. 
Otvaram vrata za svog оса. 
Kod dativnog objekta ovakva zamena nije moguca: 
(2) Ich helfe meinem Vater. 
Pomazeш svom ocu. 

(2a)*/ch helfe fiir meinen Vater. 
*Pomai.em za svog оса. 



G. HELBIG (Die t'reien Dative, 1981:326) dativus commodi sv1·stava u dodatke, 
tacnije ga odreduje i nаЬ1Ћја sledece kritcrije za njegovo razgranicenje od ostalЉ "slobodnil1 
dativa": 

1. DC moze da stoji na prvom mestu u recenici, te је i naglaseп, 
2. moze Ьiti realizovan kao imenica ili zamenica, 
3. njegovo elimisanje је moguce (recenica i bez njega ostaje gramaticna), ali ipak 
dolazi do guЬitka int'ormativne vrednosti i licni odnos u zЬivanju vise nije izrazen, 
4. posesivna transt'ormacija је moguca, ali u osnovi шеnја znacenje. 

Primer: 
(3) Der Junge offnet dem Lehrer die Tiir. 
Mladic otvara nastavniku vrata. 
(За) Er offnet die Tiir des Lehrers. 
Оп otvara nastavnikova vrata 

Dativus commodi је moguc samo kod glagola koji пе zahtevaju dopunu и dativu. 
Parat'raziranje sa.fiir-konstrukcijom је za HELВIG-a neophodno, ali пс i dovoljno, posto se 
i neki drugi tipovi "slobodnih dativa" (npr. dativus iudicantis) mogu nјоше supstituisati. 
On predlaze dodatnu supstituciju sa stattlan Stelle von ( = umesto) koju istovremeno ti-eba 
primeniti pri preciznom odredivanju ovog dativa. Ovo parafraziranje, kaze HELBIG, vazi 
sашо za neгet1eksivni dativ, dok se kod ret1eksivnog шоzе primeniti saшofйr-konstrukcija. 
On smatra da kod ovog dativa postoji "zugunsten-von" relacija ( = relacija "u neCiju koгist"), 
zЬivanje је "namerno", "pozitivno" i "pozeljno". Ove karakteristike dativus commodi 
upravo razgranicavaju od jednog drugog dativa koji se zove dativus incommodi, а koji se 
javlja и koшЬinaciji sa glagoliшa negativnog znacenja. 

Primer: 
( 4) Die alte Frau ist uns plorzlicli gestoгben. 
Stara gospoda пат је iznenada umrla. 

U. ENGEL i Р. MRAZOVIC (Kontrastive Grammatik, 1986:965) dativus commodi 
ubrajaju u f"akultativne dopune jer је supklasnospecШcan. Oni konstatuju da su "slobodni 
dativi" u srpskom jeziku ucestali. 

ProЫematiku "slobodnih dativa", te i dativus commodi, izucavali su jos шпоgi 
gramaticari, kao npc Bernhard LATOUR, Inger ROSENGREN, Joset' SCHMID, Lutz 
GOTZE, Bernhard ENGELEN, Heide WEGENER, Annette ZIMMERMANN i dr. 

U srpskom jeziku treba spomenuti Mihaila STEVANOVICA (Savremeni 
srpskohrvatski jezik, II), koji konstatuje da postoji sintagma narocite vrste, koja se sastoji 
od glagola i njegove dopune, а oznacava daje nekoш nesto od koristi, te је naziva dativlls 
commodi. 

Pavica MRAZOVIC i Zora VUKADINOVIC (Graшatika srpskohrvatskog jezika za 
strance, 1990:462) srnatraju da је dativus commodi dopuna. 

(5) Sin оси pere kola. 
Der Solm wdsclit dem i1ater das Аиtо. 

U ovom шdu se dativus commodi shvata onako kako su ga opisali U. ENGEL i Р. 
MRAZOVIC и "Kontrastivnoj gramatici" - kao t"akultativna dopuna koja znaci da se пesto 
radi и korist nekoшe i koja шоzе da se zameni safйr-konstrukcijom. 
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2. KONTRASТIVNA ANALIZA 

2.1. Prevodni ekvivalenti 

2.1.1. 

s N 
DC DC 

1" 2" 3. lice sg. l., 2., З. lice sg. 

1" 3. lice pl. 1., 3. Нсе pl. 

mi, ti, ти, јој mir, dir, ihm, ihr 

nam,iш uш1,ihnen 

72 priшeru (80%) 

Primeri: 
(1) Valjda тi neko dusek prostire! (ВС DNB 62:82) 

Du glaubst wohl, daB тir jemand Federkissen anbleten wird? 

(2) Deder, sad nemoj da se izvlacis nego тi u svom rancu potrazi kakvu cistu kosulju! -
(ВС DNB 137:201) "So, und nun dri.ick dich nicht, sondern such тir in deinem 
Tornister ein sauberes Hemd !" 

(3) Hoces li odelo i opanke da ti kupim? - (МВ СР 70:78) Willst du, daB ich dir einen 
Anzug und Opanken kaufe ?" 

( 4) 1 do dana danasnjeg on brije Rozenberga, svakog jutra u osam, i sprema ти neku 
specijalnu kupku, а bastovanstvom se bavi uzgred ... (DK Pesc 291 :236) 
Seitl1er rasiert er diesen Шglich, jeden Morgen um acht, und richtet ihт ein spezielles 
Bad, mit der Gartnerei aber befaBt er sich beilaufig und eher lustlos ... 

(5) Kako Ьi krunisao svoju velikodusnost, tvoj sestric Zorz пат је dobavio jedan ofucani 
gvozdeni sporet. 
(DK Pesc 341:276) 
Und zur Кrёшung seiner GroBzilgigkeit besorgte uns dein Neffe Georges einen 
ausgedienten Eisenherd. 

(6) ... dao imje da sednu i pozvao iz sobe zenu, mnogo mladu, moZda kcer ili sluzavku, 
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koja im је bez reci spravila kajganu ... (АТ UC 207: 198) 
".' wurde ihnen Platz angeboten und eine wesentlich jilngere Frau, vielleicht eine 
Tochter oder e~ne Magd, herЬeigerufen, die ihnen wortlos Riihrei zubereitete ... 

2.1.2. 

s N 

DC primeri 
1" 2., 3. lice sg. nisu 

1., З. lice pl. prevedeni 

mi, ti, ти 
јој 

пит, iт 

14 priшera (15,55%) 



ћimeri: 
(7) Markovic ти је otvorio vrata. (МВ LJSCP 47:0) 

Primer nije preveden. 
Prevod Ьi шоgао da glasi: 
Maгkovic ojfnete ihm die Тйr. 

(8) Mati ga miшikom posla da ide и carsiju i zovejoj Toneta. (BS NK 45:41) 
Durch Zeichen und Gebli.rden gab sie ihm zu verstehen, er solle zum м~uktplatz geћen 
und tone holen. 

(9) Eto, шеnе је platio da ти ga nadeш i dovcdcш. 
(МВ СР 91: 100) 
Er hat mich daПir bezahlt, dal3 ich ihn finde und zuri.ickbringe, veгstehl ihr? 

(10) Egon mije poslao sliku, ... (АТ UC 302:287) 
Egon hat sein Bild geschickt, ... 

2.1.3. 

s 
ос 

3. 1 sg/pl 

ти 

4 p1·iin (4,44%) 

Primeri: 
(11) Istresalijoj шi cilime ".(ВС DNB 76: 105) 

Die Teppiche haben wir Јйr sie geklopt't ". 

N 

p1·edl. izmz 

3. 1 sg/pl 

јој / im 

(12) Gore, и gostinskoj soЬi, moralo da ти se postavlja i posebno za njega da se kuva, 
toliki је Ьiо proЬirac. (BS NK 26: 15) 
Er а13 nicht unten mit ihnen, jur ilzn muBte oben iш Empt"angsziшmer gedeckt шк[ 
besonders gekocht werden. 

(13) 1 tu Ьi oko ognjista na kratkim stolicicama sedeli, pili rakiju, koju Ьi im Magda grejala. 
(BS NK 56:58) 
Dort saBen sie dann aut· niedrigen Sttihlen um den Herd herшn, ti-aпken Schnaps, den 
Magdafйr sie aut'wfumte. 

3. KONTRASТIVNA ANALIZA 

PrimenjujuCi kontrastivnu analizu na pomenuLi korpus, izvedeпi su sledeci zakljucci: 
Pri ispitiv<шju nemackЉ prevoda mogle su se izdvojiti tri grupe priшera: 

1. Ргvа grupa sa najveCim brojcm primeгa (72 ili 80%) prevedena је istoш 
gramatickom strukturom u nemackom. Prevodni ekvivalentje, dakle, dativus commodi koji 
sc javlja kao enkliticki oЫik licne zaшenice 1., 2. i 3. lica sg. i 1. i 3. lica pl. 

2. Druga grupa sa malim brojem primera (4 ili 4,44%) imala је kao neшacki prevoli 
fiir-konstmkciju, dakle, predlozni izraz koji se odnosi na 3. lice sg. i pl. 

3. Tieca grupa (14 ili 15,55%) primera u neшackomjeziku nije prevedeпa. Јеdап ctco 
priшera iz te gгupe је neprevodiv ( 11 ili 12,22% ), а drugi deo pievodioci iz razlicitih гazloga 
nisu preveli (3 ili 3,33% ). 
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Moze se zakljuCiti da se fUr-konstrukcija ne javlja samo kao kriterij. za dativus 
commodi vec i kao moguCi prevodni ekvivalent и nemackom jeziku. 

4. IZRADA NASTAVNOG MATERIJALA 

Rezultati ovog istrazivanja mogli Ьi se iskoristiti za sastavljanje vezЬi sa 
modifikovanim i1i originalniш primerima iz analiziranog korpusa tipa: 

Prevedite na nemacki jezik recenice ! 

1. РотШјао sam dajoj izmislim neko objasnjenje, по i od toga sam odustao. (DK М 
13:12) 

2. Сео dan nije hteo nista da okusi, mada smo ти pred kucu izneli cak i dzigericu ... 
(DK RJ 146: 145) 

3. Arsa imje iznosio od svake sorte rakije da probaju ... (BS NK 88:106) 
4. Tvoj sestric Zorl. пат је dobavio jedan ofucani gvozdeni sporet. (DK Pesc 341 :276) 
5. Hoces li odelo i opanke da ti kupim? (МВ СР 70:78) 

Radi uvida и razne mogucnosti prevoda ovih primera mogu posluziti prevodni 
ekvivalenti и delima jugoslovenskih pisaca na nemackom jeziku. 

1. /ch dachte daran, mir eine Erklarung fUr sie auszudenken, aber auch darauf 
verzichtete ich. 

2. Den ganzen Tag wollte er keinen Bissen essen, obwohl wir sogar Leber vor (/as 
Haus getragen haben. .. 

З. Arsa brachte ihnen mehrere Arten Schnaps zит Kosten ... 
4. Dein Neffe Georges besorgte uns einen ausgedienten Eisenherd ... 
5. Willst du, dafJ ich dir einen Anzug und Opanken kaufe? 

Posle istrazivanja i drugih "slobodnih dativa" primeri dativa -dativus commodi - se 
mogu komblnovati sa ostalim dativima i na taj nacin doci do korisnog didaktickog шaterijala 
za nastavu nemackog jezika kao stranog na fakultetu. 

SKRACENICE 

DC- dativus commodi 
N- nemacki jezik 
pl- plural 
predl. izraz- predlozni izraz 
S- srpski jezik 
sg- singular 

IZVORI 

Svi и radu navedeni primeri ekscerpirani su iz sledecih knjizevnih dela i njihovih 
nemackih izdanja: 

ANDRIC, lvo: Gospodica (roman). Svjetlost, Sarajevo, 1986 (IAG) 

ANDRIC, lvo: Das Fraulein (Roman). Ullstein, Frankfurt/М., Berlin, Wien 1976 (preveo 
Edmund Schneeweis) 
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вULATOVIC, Miodrag: Vнk i zvono. Zora, Zagгeb, 1958 (МВ ViZ) 

BULATOVIC, Miodrag: Woli' und Glocke (Roшan). Carl HanscL" Verlag, Mi.iпcl1eп 1962 
(sa srpskohгvalskog ргеvео Elemcг Schag) 

BULATOVIC, Miodл1g: Crveni petao leti ргеnш nebu. Pгosveta, Beograd, 1963 (МВ СР) 

BULATOVIC, Miodrag: Dег rote Hahn f1iegt hiшшelwtirls. Rошап. WiЉclш Неупе 
Verlag, Mi.inchen 1960 (sa srpskolлvatskog preveli Miodrag Vukic i Непnапп Piwilt) 

BULATOVIC, Miodrag: Ljudi sa cetiri pгsta (шman). Beogгadski izdavacko-graйcki 
zavod, Beograd,Y 1980 (МВ LJSCP) 

BULATOVIC, Miodrag: Die Daшncnlosen (Roшan). С. Bertelsmaпn Veгlag, Mi.iпcl1cn
Gtitersloh-Wien 1975 

COPIC, Branko: DozivUaji Nikoletine Вшsаса. Svjctlost, Saгajevo, 1989 (ВС DNB) 

COPIC, Branko: Die ungewбhnlichen Abenteuer des Nikola Bursa~. Volk uncl Welt, Berlin 
1961 

КIS, Danilo: Rani jadi. Nolit, Beograd, 1969 (ОК RJ) 

КIS, Danilo: Fri.ihe Lciden (Roшan). Carl Hanser Verlag, Mi.inchen Wien 1989 (sa 
srpskohrvatskog preveo Ivan Ivanji) 

КIS, Danilo: Pcscanik. Prosveta, Bcograd, 1972 (DK Pesc) 

КIS, Danilo: Sanduhr. Roшan, Fischer Taschenbucћ Verlag, Fпшkt'urt аш Main 1991 

КIS, Danilo: Enciklopedija mrtviћ. Danilo Kis i Globus, Zagreb, 1983 (DK ЕМ) 

КIS, Danilo: EnzyklopJ.die der Toten. Erzahlungen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankt'l.irt 
am Main 1988 (sa srpskohrvatskog preveo Ivan Ivanji) 

КIS, Danilo: Mansarcla. BIGZ: Pгosveta. Svjetlost 1989 (ОК М) 

КIS, Danilo: Die Dachkammer. Rom::ш. Carl Haпser Verlag, Mi.iпcl1eп-Wieп 1990 (sa 
srpskohrvatskog pгevela Katlшriш.1 Wolt'-GreiВhaber) 

КIS, Danilo: Basta, ререо. BIGZ: Prosveta, Svjetlosl2 1989 (DK ВР) 

КIS, Danilo: Garten, Аsсће. Roman. lnsel Verlag, Frankt"urt аш Маiп 1969 (sa sгpskog 
preveo Antoп Наmш) 

LALIC, Mihailo: Svadba. Romnn. BiЫioteka Prosveta, Beograd, 1963 (ML S) 

LALIC, Mihailo: Die Hochzeit. (Rошап). Deutscher MiliШrverlag, Berliн 1972 (sa 
srpskohrvatskog prevela ВшЬаrа Sparing) 

STANKOVIC, Borisav: Necista krv. Skolska knjiga, Zagl"eh, 2 1980 (BS NK) 

STANKOVIC, Borisav: Hadschi Gajka \'erheiratet scin Miidcl1en. (Rошап). Fiscl1eг 
Taschenbuch VeI"lag, Mtincheп 1978. (sa sгpskohгvatskog ргеvео S.D. Zereшonski) 

ТISMA, Aleksandш: Upotreba coveka. Nolit, Beograd, 1976. (АТ UC) 

TISMA, Aleksandar: Der Gebeгauch des Menschcn. Rошал. Carl Hanser Verlag, Mi.incheп 
Wien 1991 (sa srpskol1rvatskog pгcvela Barbru:a Antkowiak) 
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DER DAТIVUS COMMODI IN DER SERВISCHEN UND DER DEUTSCHEN 
SPRACHE 

Zusarnrnenfassung 

Der Dativus commodi gelzort zur Gruppe der sog. ,,freien Dative" zmcl wurde in cler 
letzten Jaћrzehnten intensiver und mit teilweise kmztrdren Ergebnis.\'en untersuclzt. 

Einige Grammatiker reclmen ihn zи dеп Ergiinzungen, die anderen zи den Ащ~аЬеп. 
Es wurden auch Kriterien zиsammengestellt, duгclz die тап den Dativus cmnmocli 
identifizieren und von den anderen sog. ".fi·eien Dativen" (z.B. vom Dativus incommocli, 
Dativus possessivus, Dativus etlzicus) und dem traditionellen Dativobjekt unterscheiden 
kOnnte. 

Ein meistens erwiilznte Kriteriuni ist die Eгsatz/Jarkeit dieses Dativs durclz ein t'i.iг

Gefi.ige. Beim Dativus commodi liiuft ein Gesclzelzen аЬ, das von einenz Subjektsnominativ 
(als Agens) vollzogen wird, sich zugunsten des Dativref'ere11te11 (als-Agens) auswirkt, c.las 
beabsichtigt ist und als "positiv" und "wunsclzenswert" bewertet 'rVird. 

Beispiel: 
Iva bringt der GroBrnutter die Kotier. 
lva donosi baki kofere. 
lva bringt t'i.ir die GroBmutter die Kotier. 
Iva donosi kot'ere za baku. 
Diese Untersuchung basiert auf der Analyse von 90 Belegen mit dem Dativus 

commodi. Die Ausgangssprache ist das SerЫsche und die Zielspraclze das Deutsclze. Das 
Corpus wu1·de den Werken jugoslawisclzer Autoren (Andric, Bulatovic, Copic, Кis, 
Stankovic, Тisma) und den deutsclzen Йbasetzungen dieser Werken entnommen. 

Јп dieser Arbeit wird der Dativus commodi als fakultative Ergdnzung, die duгch ein 
Шr-GeЛ.ige substituierbar ist, aufgefaJЗt. 

Eines der Ziele dieser Arbeit war die Feststellung с/ег Йbersetzungsiiquivalente. 
Das Ergebnis der Analyse hat gezeigt, dа}З die meisten Belege des Dativus commodi 

(72 - 80%) in der deutschen Spraclie durc/1 die gleiclze grammatisclze Struktur d.lz. durc}i 
den Dativus commodi, йbersetzt wurde. Nur eine kleine Anzalzl lzatte als Entsprechung еiп 
Шr-GeHige (4 - 4,44%) und eine weitaus gro.flere Gгирре de1· Belege wurde aus 
verschiedenen Grйnden niclzt iЉersetzt ( 14 - 15,55%). 

Die Ergebnisse der Untersuchung konnen von gro}Зem Nutzenfйr die Йbersetzer sein, 
sowie auchfur den Deutschunterriclzt, in dem тап didaktisches Lelzrmaterial mit ЙЬипgе11, 
die sich auf den Dativus commodi bezielzen, zиsammenstellen konnte. 
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Olivera Durbaba, Filoloski fakultet, Beograd 

KONTRASTIVNA ANALIZA V ALENTNOSTI IMENICA U 
NEMACKOM I SRPSKOM JEZIKU 

Irnenickoj klasi reci p1·ipada izuzetan znacaj unutar svakog jezickog sisterna: nairne, 
proces norninacije jeste jezicka univerzalija; osirn toga, irnenice spadaju и otvorenu, uz to 
i najoblrnniju klasu reci; konacno, и eri ekspanzije depersonalizovanog, objektivnog, 
neutralnog stila и brojnim Љnkcionalnim registrirna (а narocito naucnom i 
adrninistrativnom), imenice preuzimaju ulogu int'ormativnog zarista iskaza. Na 
sintaksickorn planu, govoreCi terminirna dependencijalne teorije, unutar svake nominalne 
fraze centralno rnesto pripada irnenici - nukleusu flЋze; ostali elernenti koji od nje zavise 
nazivaju se dependensirna. Osirn onih elemenata koje uz ogranicenja semanticko-logickog 
karaktera rnoze uz sebe vezati svaka imenica (deterrninativi, pridevi, druge imenice, 
adverbl, zavisne recenice), i и nemackom i и srpskomjeziku postoje imenicke podgrupe и 
cijem se neposrednom okruzenju javljaju elernenti od kojih imenice nukleusi zahtevaju 
narocitu formu. То svojstvo datih irnenickih podgrupa naziva se valentnoscu, а pripisuje 
odredenim deverbativnirn i deadjektivnim izvedenicama, kao i izvesnim kategorijama 
irnenica sinsemantika, poput onih koje oznacavju mere, kolicine, titule, zanimanja, odnose 
i sl. 

U nemackoш i srpskom jeziku mogu se javiti sledece klase adnorninalnih dopuna: 
subjekatski, autorski, objekatski, kvalifikativni, eksplikativni i relacioni genitiv, predlozna, 
direktivna, situativna, verbativna, ekspanzivna i partitivna dopuna (u srpskom uvek и 
genitivskoj formi), te потеп varians i потеп invarians; и srpskom se mogu javiti jos i 
aЫativni genitiv, dopuna и instrшnentalu i dopuna и dativu (ova potonja u пemackom se 
srece sarno и elipticnim spojevirna). 

1. SUВJEKATSКI .GENIТIV U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

U оЬа jezika subjekatska se dopuna javlja uz imenice glagolskog porekla - nomina 
actionis i nomina acti, ра cak i uz nomina patienti i nomina loci. Imenicka sintagma и kojoj 
se ova dopuna javlja moze Ьiti transt'ormisana u verbalnu frazu ciji је nukleus glagol od 
kojeg је nastala imenica nosilac valentnosti; и tom slucaju subjekatska dopuna postaje 
subjekt (Е~uь), tj. dopuna и nominativu datog glagola. Osnovna t·orma ove dopune u оЬа 
jezika jeste imenicka sintagma u genitivu: 
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- clas Tranen инd Eitem der Аиgеп -> die Аиgеп triinen imd eitem = vriska i cika 
stidljivi/1 zena -> stidljive zene cice i vriste 

Iшenicc nastalc od tranzitivnih glagola шogu uz sebe vezivati i subjckatsku i 
objekatsku dopunu (budL1Ci da se оЬе dopuпc javljaju и oЫiku genitivske t'raze i dajc в оЬа 
jezika spoj dveju genitivskih ti·aza agramatican, razvili su se melшnizшi za izbegavaпje 
ovakvc kolizije: uz jedan te isti nukleus шоzе se u oЫiku genitiva javiti samo objckatska 
dopuna, dok subjekatska dopuna doЬija formu participske f"raze uvedene predlogoш dш·clz, 
kao i predloznim konstгukcijaшa von seiten, seite11s, odnosno od st1-ane: clie Absicherung 
der Arbeit durc/1 eine Тlzeorie; die kritik der Тlzeorie von seiten der strukturalistisclzen 
Liпguistikl napu.ftшzje zemlje ос/ strane najobrazovaniji/1 ljudi. 

Subjckatska dopuna moze se parat·razirati posesivniш deteпninativom (u obajezika), 
poscsivniш pridevom, нkoliko se imenicLJ. и Љnkciji dopune javlja u siпgвlarnoш 0Ыikt1 (t1 
srpskom), tj. odgovaгajucoш slozeпicoш (der Wassereinbruc/1 -> der Einlпucli von 
Wasser), vmz t"razom, odnosno saksoпskiш genitivom, ako iшспiса u ulozi dopuпe 
pгcdstavlja licпo iше (u neшackomjeziku): das Versclzи.1inden des 60 }Шzrigen Pleiters -> 
sein Verschwiщlen, das Verschwinden von Sclmeider, Sclmeiders Vasch~viшlen/ 

intervencija /Jranioca -> 1~jegova intervencija, branioL-;;eva intervencija. 

2. AUTORSКI GENIТIV U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Autorska dopuna teшatski se granici sa subjekatskom dopunom (ро tоше sto imeпuje 
tvorca umetnickog ili naucnog dela iskazanog iшenicom nosioceш valentnosti) i sa 
posesivnim dodatkoш (utoliko sto iшenovano delo predstavlja intelektualnu i materijalnll 
svojinu svog autora). 

Nukleusoш t·raze и kojoj se javlja autorska dopuna deпotiraju se гezultati najvisih 
covekovih шentalпih aktivnosti - шnetnickih i naucnili ostvarenja; шоzе sc cak dogoditi da 
nukleus iшenicke t"raze bude i sam пaziv dela. U Љnkciji dopune javljaju se iskljucivo licпa 
iшепа i nazivi institucija, ekipa, idejnih pokt·eta. 

Osnovna t'orшLJ. ove dopune jeste genitivska fгaza; njena parat"гaza шоzе Ьiti pl'isvoj11i 
determinativ ili prisvojni prideY izveden od neatribuiranog prezimeпa i1i nLJ.ziva institucijc 
(das Gesetz von G.S.Olzm -> das Ol1mscl1e Gesetz / "Kot·eni" Dohгice Cosica -> 
Cosicevi "Koreni "). U nешасkош jeziku ime se javlja и okviru genitivske t'raze sашо kao 
dopuna nomen invarians (odnosno apozicija) uz oznaku zanimanja, t'unkcije i sl. (der Roman 
unseres Nobelpreistriigers Anclric); u protivnom, опо пе moze Ьiti postponiгano u cistoш 
padeznoш oЫiku (zbog nedostatka morfoloskih obelezja), vec и sastavu predlozne traze sa 
v011 ( ein Lel1rstUck von Brec}zt; osim toga, autorska dopuna moze Ьiti anteponiraпa i 
popгiшiti oЫik saksonskog genitiva, nacinjenog od imena, (cesce) preziшeпa, ili imenLJ. i 
pгezimena (Quentin Tmшztinos Тlzriller "Pulp fiction "); preziшe se, cak, moze pojaviti i u 
okviгu poluslozeпicc, ciju osnovu cini iшenica nukleнs (iн einem шzderen, Шtсгеп Jelinek
Werk). 

3. OBJEKATSКI GENIТIV U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

Objekatska dopuna javlja se u nominalnim Љ1zшnа sa deveгbL1.tivпoш imenicoш kao 
nukleusoш; prilikoш traпsf"orшacije takve fraze u verbalnu, nosilac valentnosti postaje 
glagol od kojeg је data imenica nastala, LI objekatska dopuпa pretvarLI. se u dopLшt1 н 
akuzativu (E,ikk) datog glagola. Objekatska dopuna и оЬа jezika iша oЫik genitivske 
sintagшe: Betreten cles Grundstiicks -> тап betritt das Gnmdstiick; Vertrefer ller 
Febleгanalyse/ шzistenje vesticijilz legala -> пеkо unistava vesticija legla; rюz1za11aoci 

ne/Jeskilz zпakova. 
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U slucajcviшa шorЉloski ncdostatпog obelczavanja iшenice dopuнe (ukoliko је 
neatl"ihlliraпa, aja,rlja se s nultiш clanoш), u ncшackoшjeziku objekatska doptшa popriшa 
oЫik pгedloznc t'raze sa von: der Einsatz ~1mz Truppen. 

Iша slucajeva t1 kojiшa se objekatska dopuna glagola пс ixctvara u objekatski geniLiv 
uz imenicu izvedenu od datog glagola, vcc u piedloznu t'razu (u nсшасkош), odnosno l1 
doptшu н dati vu ( u srpskoш jeziku); ova se pojava registrujc kod imeпica kojc ulazc и sastav 
t'unkcionalnih spojeva i kod onih kod kojill se dit'erencira zпасепје upotreboш razliCitih 
padcza - tada dopuna и genitivu predstavlja subjekatsku, а dopuna и dativu objckaLskt1 
dopunu (u srpskom jeziku): - ein Lob ап Matussek ( Matussek lоЬеп IE"нl) -> ein Lob ап 
Matussek richtcn 

pohvala Upravnog odbora clanovima kolektiva /Е,1.ь' ELl..il (Upravni odbor l1vali 
clanove kolektiva /Е,t1ь, E~k1./) -> Upravni odbor ирисије polzvalu Clanovima Up1·avnog 
odbora 

Objekatska clopuna iша i svoje perit'rasticne t"oпne: шоzе Ьiti iskazaпa posesivпiш 
deterшiпativoш (н obajezika); posesivniш pгidevoш, ukoliko је ројшn и sastavu objekatskc 
dopune jednoclan (и srpskoш jeziku ); slozenicom ili ап teponiraпim, saksonskiш geni ti vош 
- ukoliko dopunu cini vlastito iше (u neшackom jeziku): Vert1·eter dег Regierung (ilzr 
Vert1·eter, Regierungsvertгeter)/ umorstvo kralja Ed\юrda (njegovo umorstvo, kгaUevo 
umorstvo). 

4.KV ALIFIKA ТIVNI GENIТIV U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Kvalit'ikativnom dopunoш imeпuje se и obajezika nosilac neke оsоЬiпе. Ova dopuпa 
javlja se iskljuCivo uz iшenice pridevskog porekla, kao i опе koje su пastale od pru:Licipske 
foпne glagola (odnosпo od oЫika trpnog glagolskog prideva doticпog glagola) - dakle uz 
iшenice kojiшa se iskazuje neka osobenost, neki kvalilet. Osnovпa t"oпna ovc dopuпe jeste 
genitivska sintagшa, а prilikom transt'ormacUe nominalne t'raze sa оvош dоршюш t1 
verbalпu t"razu Ciji su пosioci kopulativni glagoli sein, odпosnojesam, kvalit'ikativ се postati 
subjekt novonaslale receпice (Е,L1ь), il iшcnica, nosilac valentnosti, vratice se и оЫiсје 
prideva od kojeg је postala: die enge Abhi:ingigkeit jeder Spraclze \ЈО/1 deгjeweilige11 Kultuг 
-> jede Spraclze Jzdngt von der jeweiligen Kultur аЬ, ist von der jeи.1eiligen Kultur 
aЫzaлgig/zaintere.'Ш\Jarzost n1edija za rat -> mediji se interesuju za rat, mediji su 
zainteresovani za rat. 

Genitiv nosioca osoЬine mogu и оЬа jezika zameniti posesivni detcпninativi; u 
srpskoш se шogujaviti i posesivni pridevi (ukoliko sc odnose najednoclani subjckt iskazan 
licniш iшеnош: Trandajllova ve§tina da Pavla otpremi и Вес); и neшackomjeziku iшeпici 
nukleusu шоzе prethoditi saksonski genitiv (Alhertas Abwesenheit), а i citava sintagшa u 
kojoj se javlja kvalШkativni genitiv moze se zшneniti slozeпicoш: der Rinden,valmsinn. 

5. EKSPLIKAТIVNI GENIТIV U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Eksplikativnu dopunu vezuje uz sebe odredeni broj apstraktnih iшenica u oha jezika. 
Nјоше se oznacava pojam koji је at'iciran iшenicoш nosioceш valentnosti - izшedu ta dva 
pojma iskazuje sc relacija poklapanja sadгzaja - Њ (dopuna) jcste N1 (nukleus). Ova se 
dopunajavlja i и nemackoш i и srpskoшjeziku и oЫiku genitivske iшenicke t·raze. Prilikoш 
transformacije nomiпalne t'razc и verbalnu tfazu (Ciji је nukleus neki od glagola tipa sein, 
darstellen, vorkommen als, existieren als/ Ьiti, predstavljati, javljati se kao ), eksplikativ 
postaje dopuna и noшinativu /subjekt (Esuь)/ datog glagola, а nukleus postaje njegov<1 
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noшinalш1 dopuпa, (Е110111): - das Plzanomen cler Inte1ferenz -> die lnte1/erenz ist еiн 
Plziinomen/ bedno pitanje njegovog рипјепја -> njegovo punjenje preclstavlja bed110 
pitш~;e. 

U оЬа jezika шogu se konstalovati seшanticka polja u kojiшa se javljaju iшепiсс 
kaп1kteristicпe ро tоше sto sc dopuпjuju eksplikativiпш: 

а) iшenicc kojiшa se ozпacavaju eшotivna staпja i pшcesi: das Gefiilzl dсг Lie/)(:/ 
osecanje tuge. 

Ь) iшenice koje ozпacavaju sistcmatizovanc 1·ezultatc visill mentalnЉ aktivnosti: eine 
allgemeine Theorie cler Univeг.шlienl 1lаис11е teorije spontaniћ refleksa. 

с) imenice kojima se iшenujc рюstш ili celiш.1 unutar koje se javlja ројаш izrazeп 
dopuпom: der Bereich der Spracl1wisse11sclzaft/ oblast istorije. 

d) iшenice kojiшa se oznacava pojavni oЫik псkе aktivnosti ili procesa: der Proze.fJ ller 
Alterungl ceremonijal iznosenja zastava. 

6. RELACIONI GENIТIV U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Relacioni genitiv vezuju za sebe iшenice kojiшa se ozпacava rodЬinska povezaпost s 
nckiш liceш, kao i odnos piipadnosti ili privrzenosti nekoш pokretu ili iпstituciji. Ova se 
clopuna javlja uz Ielativпo malobrojnu gшpu iшenica koju karakteгise seшanticka 

nepotputюst (Iec је о takozvaniш sinseшanticima, imenicaшa koje zal1tevajн seшaпticko 
punjenjc, odnosпo povezivaпje sa nekim drugim ројшош; da је rcc о seшanlickoj, а пс 
sintaksickoj oЫigatornosti, Ьiva vidljivo prilikoш opeiacije izostavljaпja dopuпe - u lош 
slucaju stvaraju se gramalicki neprihvalljive Iecenice: Ovo је decak./ *Ovo је sin. Оп је 
inzenjer.I *Оп је С/ап. О relacionoj dopuni govorimo ukoliko izшedu пukleusa i dopuпe 
postoji rodЬinska veza, odnos eшotivne povezanosti (privгzenosti i odbojnosti) ili odпos 
pripadпistva organizaciji, zajednici, pokretu. U оЬа jczika ova dopuпa iша oЫik iшeпskc 
t'гaze и genitivн (koja se шоzе supstituisati pгedloznoш irazoш sa von i saksonskiш 
genitivom и nemackom, te posesivпim pridevom u srpskoш, oclnosno posesivпiш 

deteriшalivoш u оЬа jezika): unverlzeiratate Mutter einer Toc:Jzter; junge Fans Ја 
"Beatles "/ sin sveJtenika iz Venlzousa; navijaci "Jedinstva ". 

7. ABLA ТIVNI GENIТIV U SRPSKOM JEZIKU I NJEGOVI EKVIV ALENТI U 
NEMACKOM 

AЫativna dopuna postoji sашо u si·pskoш jeziktt. Nјошс se ttpotpunjuju izvesпc 
deveгbativne imenice nastale od glagola u сiјеш se recenicnom plaпu otvara slobodno mcsto 
za aЫativnu dopunu koja ima oЫik genitivske traze. Уес samo ime dopune nagovestava da 
sc nјоше iskazuje relacija razdvajanja, udaljavanja, policanja jednog pojma od nckog 
drugog. AЬlalivni genitiv vеоша cesto alterniгa s predloznom dopunom (koju uvodi predlog 
od): oslolюilanje studenata obaveze placanja skolariнe -> oslolюila11je studenata щ/ 
oЬaveze placanja skolarine. 

AЫativnoj dopuni u srpskoш odgovaгa u псшасkош piedlozna sintagma s pгec\logom 
von ili slozeпica: Geblilzrenerlaj3 = Be/reiung v011 Gebйlzren. 

8. DOPUNA U DATIVU U SRPSKOM JEZIKU I NJENI EKVIV ALENTI U 
NEMACKOM 

U оЬа jezika шoguca је pojava dopune u dativu u elipsaшa kaiaktcristicniш za 
speciЛcne tekslualne Vl'ste (l'eklamc, parole, noviпske naslove i sl.) i odш1ene polozaje 
uпutar пjih: Kampf den Rausclzmitteln!/ Hvala паSiтп navijaCima! Izvan ovakvil1 eliplicпih 
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forшulacija, dakle unutar recenicnog sklopa, imenica se u nешасkош jcziku пе шоzс 
dopunjavati dativskoш sintagшom; uz imenice nastale od glagola s dоршюш u dativн 
javljaju se razlicite prcdlozne dopune: der Schaden .fur die Bausubstanz <- das sclzшlet 
cler Bausubstanz. 

U srpskoшjcziku dopuna u dativujavlja se t1z imenice nastale od glagola koji u svoш 
гecenicnom planu otvaraju prazno шesto za dopuпu u dntivu, uz iшenice izvedene od tгpnog 
glagolskog prideva glagola sa dopunom u dativu, uz neke iшenice nastale od glagola 
kгetanja, ра i uz imenice izvedene od glagola koji regirajll dopunu u akt1zativu, ukoliko ova 
ima semanticku vгedвost benct'aktiva (objekta koji uziva rezultat radпje): ropstvo mater-ijil 
zalzvalnost Bogu/ 1юv1·atak tuiloj zemUil darovi t1югси. 

9. DOPUNA U INSTRUMENTALU U SRPSKOM I NJENI EKVIV ALENТI U 
NEMACKOM 

Instгumentalпa dopuпa postoji samo и srpskom jeziku i to uz ogranicen broj iшenica 
izvedenih od glagola u cijcm se гecenicnoш planu javlja ova dopuna (u tiш slucajeviшa 
instrumentalna dopuna izгazava objekt na kојеш se sprovodi radnja, ili instrшncnt koji је s 
njeniш izvodenjem neodvojivo povezan); takode, dopuna u instrшnentalu шоzе Pastati <XI 
tгрпоg glagolskog prideva пekih glagola (dopuna u instrшnentalн tada iша f"'unkcijн 

kauzativa); nadalje, iша i deadjcktivпih iшепiса sa dopunoш u instrumentalu (опе, паiшс, 
zaclrzavaju valentnost prideva od kojeg su nastalc); konacпo, dopuna u insti-uшentalu шоzс 
se prikljuciti iшenicama nastalim od glagola kretanja - ona tada iskazuje pгostor u kojcm 
se dato kretanje vrsi (takva dopuna ima Љnkciju ekspanziva): trgovac vu110111/ kотЫпоvапо 
Ьогепје pistoljem i golim rukama/ bogatstvo rudama/ njilzova zauzetost jlltrosnjim snom/ 
voz.nja autoputem. 

U nemackom se navedene relacije uspostavljaju рошосu predloznil1 t'raza uvedenih 
predlozima mit (objekt i insti-umentativ): der Handel mit Wa/j'en, ein StojJ mit da Faust; 
ап, mit (uz deadjektivne iшenice): die Armut ап Bodenschiitzen; duгclz, von, mit uz nошiпа 
t'acti: Die Belastung dш·ch beweiskri:iftige Aussagen. U ovoj ulozi шogu se naci i noшinalпe 
slozcnice (der Wa:ffenliandel). 

10. PREDLOZNA DOPUNA U NENACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

U оЬа jezika p1'ilican broj iшenica шоzе biti dopunjen predlozпoш 6-аzош. Najvcei 
bI"oj ovih imenica predstavljaju glagolske ili pridevske izvedenice koje p1·euziшaju 

siпtaksicko okruzenje reci od koje su nastale: da Zweifel ап der WaJzrJzeit dieser Aussage 
<-тап zweifelt ап dег Walzгlzeit dieser Aussage/ delovanje па prirodu <- delovati па 
ргiгоdи; ilzгe Unfiilzigkeit zи solchen Aufgaben/ umerena net11Jeljivost ргета svim tim 
ljudima. 

Medu imenicaшa sa ovakvom vrstom dopune jav1jaju se i takve koje (makш ш1. 
sinhronoj ravni) neшaju ekvivalenle u kategorijama glagola i prideva, kao i опе koje su 
pozajmljene iz nekog drugog jezika, te nemaju svog glagolskog parnjaka: seine Clzancen 
auf den Hauptgewimzl averzija prema novcu. 

Najvaznija karakteristika iшcnica s predloznoш dopunom jeste njihova Пksiranost za 
јеdап i nepromenljiv predlog (ро tome se razlikuju od direktivnih ili situativniћ dopuna kocl 
kojih se predlozi mogu proizvoljno menjati u skladu s pi-iгodoш imenice u Љnkciji dopune); 
ukoliko neka imeпica ipak vezuje za sebe vi.Se predloga u sastavu Er1p. to predstavlja 
aktualizovaпje I"azlicitih semantickih odnosa unutar nomiпalne t"raze: der Катрј' da 
Ostdeutschenfйг das Reclzt auf FKK; in iћге111 Kampf gegen die Staatsmaclztl suгova Ьогlю 
za zivot; iscrpljujucu borba s demonima. 
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11. DIREKТIVNA DOPUNA U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Direktivna dopuna vezuje se za iшenice kojiшa sc oznacava kl"etanje i ргоmепа 
polozaja и pгostoru. Najcesce se javlja uz iшenice nastale od glagola kгetanja; оvош 
dopunoш izrazavaju se relacije aЫativa (odakle, woller), lativa (kuda, woi1in), i lokativa 
(gde, wo), dakle odnosi odvajanja. poticanja iz neke ta(;ke, odlazeпja и nekom pгavcu i 
kl"etaпja unutar пekog pгostora. Uz jednu istu imenicu шоzе se izгaziti i vise пavedenЉ 
odпosa: der erste Schritt iн die Welt je11seits dег Familie; Fliige iiЬег Siblrien/ шllazak iz 
zemUe; putovanje kroz Stajersku i Bavarsku. 

Diгektivпa dopuna javlja se i uz irnenice cije poгeklo nije devcrhativno, а koje 
oznacavaju medijшn и kojem se ohavlja krctanje, odnosno sгedstvo kojim se to krelanje 
postize: iћr Weg vom Jugendstilhrunnen Uber den Platanenhai11 und zиг Lmulg1чfe11st1·aj.Je; 
cler Zug пас/1 Berlinl svetla staza и daljinu; trajekt za Вагi. 

Moguce Љпnе diгektivne dopune, osiш pгedlozпe traze,jesu adverhi i adverbi pгaceni 
pгedloznom t'razom: Matlzildes Ыick blnunter in das Та!/ риt nadole и kanjon. 

U srpskoш se relacija lativa moze izгaziLi u nepгedloskom dopunoш - dopunoш и 
daLivu (prilazenje njegovoj ruci), а гelacija ahlativa - dopunoш u instrumcпtalu (plovidba 
sinjim morem.). 

12. SIТUAТIVNA DOPUNA U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Situativna dopuna karakterise reelativno шali broj iшenica шi.sLalЉ ocl glagola koji 
regiIЋju situativnu dopunu. Ona se u оЬа jezika javlja и t"oпni pгedlozпe siпtagmc Ш 
adverba: unser A1.фmthalt im Luxuslюtel, ипsеег Aufenthalt doгtl boravak и banji, па§ 
boravak tamo. 

13. VEERBAТIVNA DOPUNA U NEMACKOM I U SRPSKOM JEZIKU 

Izvestan broj imenica moze Ьiti dopunjen i citavom verbalnom frazom; rec је о 
iшenicama devel'bativпog, eventualno i deadjcktivnog porekla (u гctkiш slucajevimajavlja 
se i uz apstraktne imenice koje nisu nastale od glagolskih ili pгidevskih osnova): er wш· der 
Annalzme, sie sei auf ihn Ьдsе/ pretpostavka da su s njima bili и simЬiozi. 

Osiш ovih primera iшenica sa eksklнzivnom veгbativnom dopuпom, и oha jezika 
postoje i iшeenice koje se dopunjuju vcrbalnom tJ:azom kao alternativnoш dopunom, 
odnosno verbativnom dopunom u sirem sшislu (u ovakviш slucajeviшa vcrbalivna dopuna 
alternira s nekoш drugom vгstom dopune): der Wunsclz, те/zг Gei-vijJJzeit zи erlangen -> 
der Wunsclz naclz те/и· GewijЗJzeitl spoznaja da је postojao svet и kome гаd uistinu ne.fto 
maCi. 

Verbativna dopuna u srpskom jeziku iша oЫik zavisne receenice uvedene 
subjunktorom da i evenLualпo subjunktoгoш sto (ukoliko doptшa iskazuje relaciju 
kauzaliteta), rede i nezavisne, neuvedene recenice. U nemackom jeziku verhativna se 
dopuna javlja u t·oпni int'initivske konstщ_kcije sa zи, neuvedeпe zavisne recenice s 
konjunktivom, nezavisne reeccnice и funk~ji upravnog govora, kao i zavisne rcccnicc 
uvedene subjunktorima dајЗ, eventualno weil, als dајЗ i als: 

U obajezika ima imenica iza kojill veгbativnu dopunu uvode upitne zашепiсе, upitпi 
prilozi i deteпninativi: was, warum, иютz, wem1, wie, wieviel-, weelclz-; .\'ta, kako, za§to, 
gde, koliki,· u ОУ-Ој ulozi pojavljuju se i subjunktori оЬ i с/а li. 
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14. PARTIТIVNA DOPUNA U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

U оЬа jeziku purtitivnu dopunu vczuju za sebe imenice koje spadajн u kategoriju 
partikularizatora, kategorijalizatora i tragmentizatora. 

Partikularizatori predstavljaju ројшоvе puteш kojih dolazi do izdvajanja odredeпe 
koliciпe kontinuirane nшterije. Stoga njihove dopune mogu Ьiti samo gradivne imeпicc. 
Imenicaшa partikttlarizatoriшa oznacava se t'шma и kojoj se javlja ili koju шоzе zauzeti 
neka materija (ovde spadaju i imenice za oznacavaпje kolicine ili шеrе, kojima obavezпo 
prethodi odredba и vidu broja). U srpskom jeziku dopuna шоzс imati iskljucivo oЫik 
imenicke traze и genitivu. U nешасkош neatriЬuiгana dopuna spada и kategoriju потеп 
invaгians; atrihuirana doptшa ро pгavilu kongruiгa u padezпom 0Ыikt1 sa imenicom 
nukleusoш: bei jedem Loffel Joglum,· mit са. 1 ОО g gesalzeneтп иш/ gepf~fj'ertem 

Trutlzalmjleiscl!/ c"anak osvecene vode; pet grama lzaSis-pra§ine. 
Kategoгijalizatori predstavljaju pojmove kojima se oznacavaju skupovi istil1 ili slicnill 

elemcпata. Dopunjuju ih sашо c.iiskontinuiпшe imeпice (lndividuativa) - zajednicke i 
zbirne (u srpskoш ovu clopunu imaju i kardinalni brojevi veCi od jcdan, brojne iшenice i 
zЬirni brojevi). U srpskom imaju oЫik iшenskc t'.гaze и genitivu, а u nemackom pгetezno 
imenske t'гaze u geпitivu, zatiш prcdlozпe t"raze sa von, а u redim slucajevima (t1koliko је 
dopuna neatriЬuiгana) dopuna Ьiva пet1ektirana. Imenica и sastavu dopune javlja se u 
pluralnom oЫiku: eine Gгирре junger Leute (von Zusclzauem)/ povoгke nmvilz. 

Fгagmentizatoгirna se t'okusira deo neke diskontiпuirane celiпe, odnosno nekog 
diskretпog elernenta stvarnosti (utoliko se razlikuju od partikulшizatora, kojima se 
pгikljucuju sашо gгadivne imenice - Kontinuativa). Iшcnica н Љnkciji dopune јс bгojiva 
i и оЬа jezika se javlja u genitivн: das Ende eines blutigen Biirgerkriegs/ ргvа tгeCina 
romana. 

15. EKSPANZIVNA DOPUNA U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

Ekspanzivna dopuna javlja se uz relativno mali broj imenica i to onih kojirna se 
iskazuju mcre i diшenzije, odnosno prornene шеrа i dimenzija. U оЬа jezika dopuпa ima 
oЫik predlozne t"raze uvedene vezniciшa ит, v011, odnosno za, od. Iшenica nukleus шоzс 
Ьiti pridevskog porekla, а moze Ьiti i izvedena od glagola pridevskog porekla: die ErMhung 
derSteuem ит 7 Prozent-> die Steuem werden ит 7 Prozent hOJzer; ein alter vonfii1~fzig 
Јаhгеп/ pmsirenje stana za зо 111

2 -> stan poslaje siri za 30 m2
; visina ос! 180 СЈП. 

16. NOMEN INV ARIANS U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

Odredeni broj imenica шоzе da veze uz sebe neke druge imenice и t'unkciji dopunc 
karakteristicne ро tome sto su liSene tlektivnog kш·aktera. Drugirn recima, te se imenice 
komЬinuju sa nekiш drugim imenicшna cija f'orшa ostaje t"iksna (rec је о neut1-alnoj 
nominativnoj t'ormi); to, prakLicno, znaci da imenica koja igra ulogu dopune ne I"eaguje па 
pI"omenu sintaksickog Љnkcionisanja svog okruzenja, niti na ponasanjc iшепiсе nukleusa. 
Nedeklinirana dopuna moze se naCi u polozaju ispred i iza imcnice nukleusa. 
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NOMEN INV ARIANS 
PRETPOZICIJ А 

1 NEFORMALNO OSLOVLJAVANJE+ LICNO IME 

mit Onkel Gottfi·iell s te1ka-Nato01 
2. LICNO IME + PREZIME PREZIME + LICNO IME 
Editlz Кleius Toc}zter s Ј ankovic Petrom 

s Popivoda Dra~icom 
З. FORMULA FRAU + PREZIME 
mir Frau Miille1· 
4. 0 + PROFESIJA + PREZIME 
LeJu·erin Mйllers Solm 

NOMEN INV ARIANS 
POSTPOZICIJA 

1. ТITULA,POZIV + IME 

mit 1Је1· Koniяin /sabelle 
2. ADMINISTRA ТIVNI, GEOGRAFSКI 
РОЈАМ + NAZIV 

TIТULA,POZIV + STRANO 
ZENSKOIME 

s vesticom A~nes Waterlюuse 
ADMINISTRATIVNI / GEOGRAFSКI 
РОЈАМ + STRANI NAZIV 

im Berliner Bezirk Wt!ddinд u )!rot'oviji Essex 
3.I N S Т I Т U С I Ј А , F 1 R М А , О S Т V А R Е N Ј Е 

in der Fabrik "Blaщnmkt" u i·omanu "Lщ"тum" 
4. NAZIV JEZICKOG ELEMENTA+ JEZICKI ELEMENT 

im Wm·t 'Sti/' и reci 'Jjuhuv' 
5. TIТULA + PREZIME ZENSKOG LICA 

kod doktorke Petrovic 
6. ZENSKO IМЕ + PREZIME 

kod /vane Pelmvi(~ 

17. NOMEN V ARIANS U NEMACKOM 1 U SRPSKOM JEZIKU 

Neke irnenice dopunjuju se imenicama ili imenickim frazama koje se u sintaksickom 
pogledu ponasaju identicno imenici nosiocu valentnosti, odnosno podudm·aju se s tom 
imenicom u padezu. 

NOMEN V ARIANS 
PRETPOZICIJ А 

1. FORMULA ZA OBRACANJE MUSKARCU + PREZIME 
Не 1·1·11 Schulz. ~nsno<.linu Petrovicu 
2. LICNO IME + PREZIМE 

Milosu Pet,-ovic~u 
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NOMEN V ARIANS 
POSTRPOZICIJA 

1. IME UGLПDNlKA + DПADJEKTIV КЛО NADIMAK/HRONOLOSKA OZNAKA 
za Milosa V cliko}.! 

2. GEOG./ADMIN.POJAM + NAZIV 
Slшp.bl11a .r:1·ш/а Веодrш/а 

3. TTTШ.A,FUNKCIJA.CJN + PREZIME 

Kontrastivno razmatranje imenickih dopuna и nemackom i srpskoш jeziku dovelo је 
do zakljucka da visok stepen tOrmalne korespondencije pokazuju genitivske dopune 
(subjekatska, objekatska, autorska, kvalifikativna, eksplikativna, relaciona), posto im је 
osnovni oЫik u kojem se javljaju nominalna sintagma и genitivu; ipak, i и slucaju oviћ 
dopuna postoje razlike и perif"rasticnim obrazovanjima - и nemackom jezikн se zapaza 
rastakanje cistog padeznog oЫika i njegova zашепа analitickom predloznoш fопnош 
(sintagmom s predlogom von, narocito cestom и kolokvijalnom stilu). Nemackom 
saksonskom denitivu (anteponiranoj vlastitoj imeпici s genitivskim markeroш -s) odgovшЋ 
и srpskoш prisvojni pridev (dakle, rec је о kategorijalno razliCitim oЫicima). Uz to, 
mogucnost za konstruisanje slozenica (u t'unkciji subjekatske, objekatske, eksplikativne 
dopune) и nemackom је gotovo neogranicena, а u srpskom, prakticno zaneшarljiva. 
Neшacki jezik пе poznaje dopune и instrшnentalu i dativu, kao ni aЫativnu genitivsku 
dopunu, koje postoje u srpskom (njih и nemackom reprezentuju predlozne t'raze). Osiш 
toga, partitivna dopuna u srpskom ima oЫik genitivske f"raze, а и nemackom (osim uz 
imenice t'ragmentizatore) kongruira и padezu sa imeпicom nukleusoш. Nadalje, и srpskoш 
se и formi verbativne dopune uz imenicu ne javljaju neuvedene zavisne recenice i 
infinitivske konstrukcije. 

Ova analiza potvrduje da и adnominalnoш polju nemacki jezik и vecoj meri naginje 
analitickim, viseclanim f'ormama, dok se u srpskom, zahvaljujuCi relativno ocuvanoш 
padeznom sistemu, vise koristi mogucnost povezivanja elemenata unutar iшenicke grupe 
pomocu cistih padeznih (nepredloznih) oЫika. . 
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KONTRASТJVE ANALYSE DER VALENZ VON SUBSTANТ/VEN ЈМ DEUTSCHEN 
UND ЈМ SERВISCHEN 

Zusamment·assung 

Јт vorliegender Artikel werden adnominale Ergiiлzungen im Deutscllen mit 
adnominalen Ergi:inzungen im SerЫsclzen vergliclzen. Substantive, die im postпuklearen 
Feld leere Stelle ојfпеп, konnen folgende Ergiinzungen haben: Genitivus sublectivus/ 
auctorisl 0Ыectii1us/ qualificativusl expliquativus/ relations; Prapositional-, Situati11-, 
Direktiv-, Verbativ-, Expansiv- und Partitivergiinzung, Nomina varians und Nomina 
umюrians (im Serblscl1en noch AЫativ-, Dativ- und Jnstrumentalergiinzung). Syntaktiscl1e 
Formen der Ergdnzungen stimmen in lюhem МајЗе iiberein, nur beim Parapl1rasiaen 
konnen unterschiedliche Strukturen vorkommen ( Possessivadjektive im SerЫschen; von
Pћrasen, sdchsischeг Genitiv und zиsammensetzungen im Deutscl1en). 
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Mirjana Burzan, Filozofski fakultet, Novi Sad 

POTENCIJAL U SRPSKIM PREVODIMA SA MADARSKOG JEZIKA 

1. Opste је poznato da se u procesu prevodenja, svojevrsnom kontaktu dvaju jezickih 
sistema, prevodilac nalazi u latentnoj opasnosti da nece uspeti dosledno da odrzi razdvojeno 
dva koda. U tekstovima gotovo svih prevodilaca, i onih vrsnih, uz to i odlicnih znalaca obaju 
jezika dolazi do unosenja elemenata jezika originala u ciljni jezik, cime se standardi ovoga 
narusavaju. U prevodima sa istog polaznogjezika na isti ciljnijezik razlicitih autorajavljaju 
se identicne manifestacije odstнpanja od norme. I na osnovu dosadasnjih istrazivanja 
srpskih prevoda madarskih tekstova moguce је sagledati cinjenicu da se i u njima javljaju 
tipicne pojave negativnog uticaja polaznog jezika. 

Ovom prilikom zeleli Ьismo da ukazemo na jednu od takvih pojava - na neadekvatnu 
realizaciju potencijala koju uzrokuju razlike u znacenju i upotreЬi ovog glagolskog nacina 
u dva jezika. Ogranicicemo se samo na neke slucajeve javljanja potencijala umesto oЫika 
jednog od glagolskih vremena. ProЫem сето ilustrovati primerima iz prevoda Mladena 
Leskovca, 1 Aleksandra Tisme2 i Ivana lvanjija.3 

2. OЫik potencijala nalazili smo u kondicionalnim recenicama, i to и funkciji 
predikata protaze umesto forme nekog glagolskog vremena. Ovo se posebno ispoljava и 
antirealnim pogodbenim recenicama, 4 kako u onima gde se protaznim predikatom saopstava 
nesto sto vazi u govornom trenutku, tako i u onima gde se to odnosi na proslost. u 
recenicama sa ovakvim uslovnim znacenjem predikat apodoze se obavezno iskazuje 
oЫikom potencijala, dok је njegovo prisustvo iskljuceno u protazi.5 Mi, medutim, kao sto 

1 Original: Molшlr Ferenc, А Ptil utcai fiuk, regeny, inusodik kiudus, Zuvod zu izdavanje uclzbenika, Novi 
Sad 1982, du\je skruceno: М; Prevod: Ferenc Molnar, Decaci Pavlove ulice, celvrto izdunje, Zuvod za izduvanje 
udzbeniku, Novi Sad, 1991, d:ilje skraceno: M/L. 

2 Original: Dery TiЬor, Niki, Zavod za izdavanje udzbenika, Novi Sad 1979, dalje skraceno: D; Pгevod: 
TiЬor Deri, Niki, Prica о jednmn psu, Jzdavacka orgunizacija "Rad", Beograd, 1988, dalje skл1ceno: DfГ. 

3 Originul: Szab6 Magda, Mondjuk meg Zsl~fi/Шnak, Negyedik kiadus, Megveko Konyvkiad6, Budupest 
1968, dalje skraceno: S; Prevod: Magda Sabo, Recite Zojiki, Nolit, BiЫioteka Raspust, Beograd, 1975, da\je 
skraceno: S//. 

4 Tipologiju pogodbenih recenica preuzimamo od М. Ј vic. lsp.: О .frp.'ikoh1-vatskim pogodbenim 1·ecenicamu, 
Lingvisticki ogledi, BiЫioteka ХХ vek, Prosveta, Beograd, 1983, 145-153 - dalje skraceno: М. lvic 1983. 

s Isp. u м. lvic 1983, 146. 
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smo i nagovestili, registrujemo i recenice и kojima је umesto oЫika glagolskog vremeпa 
ostvareп potencijal. Ilustrovacemo ih primerima i analizom pokazali daje ovaj oЫik u пjima 
neprihvatljiv. Paralelno сето, naravno, пavoditi i odgovarajuce receпice iz origiпalnog 
teksta da Ьi se mogao sagledati njihov пeposredni uticaj па izbor prevodnih ekvivaleпata. 

Na to Barabas ucuta. Ali se и seЬi ljutio, Erre elhallgatott Barabas. De dult-fult 
i dao Ьi bogzna sta kada Ьi и tom egy kicsit, es sokert пеm adta volna, 
trenutku mogao munuti l1 rebra ha е pillaпtbaп jol oldalЬa iithette 
Kolnaija ... - M/L, 101 volna Kolnayt ... - М, 88 

Zna se da decak Barabas, zbog odredenih okolпosti nije mogao и jednom trenutku и 
proslosti da шune u rebra druga Kolпaija. U slucaju daje ostvario tu radnju, "dao Ьi bogzna 
sta", tj. Ьiо Ьi jako srecan. Ono sto је uslovljavalo njegovu srecu nije se realizovalo и 
proslosti, а i eventualna sansa za to vise пе postoji. Za iskazivanje ovakvog znacenja postoji 
samo jedan izbor шorf oloskih sredstava: u apodozi-potencijal, а и protazi, koju obavezno 
uvodi veznikda-perfekat: 6 

•• .dao Ьi bogzna sta daje и tom trenutku mogao munuti Kolnaija 
и rebra. U prezentovanom primeru iz prevoda orgaпizacija predikata пiје ovakva, vec је 
preuzeta опа iz jezika originalnog teksta. U шadarskom se и kondicionalпim recenicama sa 
пerealnim uslovom, koji se smesta u proslost, predikat i superordiпiraпe i subordiniпшe 
recenice ostvaruje uslovnim nacinom proslim (t'elteteles mod multidejClvel( Dakle, 
evidentпa је razlika и dva jezika u upotreЬi glagolskih oЫika и kondicioпalпim recenicaшa 
sa ovakvom semantikom, sto i uzrokuje ostvarivanje potencijala i onde gde se и srpskom 
ne ocekuje пjegovo javljanje. 

Pored ove razlike ukazali Ьismo па ovom mestu jos па jednu, а koja se tice oЫika 
potencijala (odnosпo uslovnog nacina). U оЬа jezika, пaime, postoje dve njegove t'orme, 
medutim, dok и шadarskom slozeni, tj. prosli uslovni nacin ima dosta visoku upotrebnu 
vrednost, и srpskom, и svakodnevnoj govorпoj komunikaciji gotovo se izgublo, а retko se 
srece i и literarnom jeziku.к 

3. I u sledecem primeru pogodbene recenice iznetje nerealan uslov za izvrsenje onoga 
sto se saopstava apodozom: 

Daje Niki izdahпula te da sad lezi pod 
ormanom mrtva, to је vec izvesno. 
Ako Ы cula glas gospodara, dopuzala 
Ьi do njega makar i poslednjom 
snagom - D/T, 85 

Hogy Niki kiadta parajat, s most 
holtan fekszik а szekreny alatt, glшnfu 
Ьizonyosra vehetб; ha meghallaшi 
gazdaja hangjat, utolerejevel is 
kimaszna hozza - D,142 

Iz konteksta se vidi sta је izvesno: Niki је mrtva. То opet podrazumeva objektivnu 
cinjenicu da nije шogla cuti gospodarev glas. Isuvise је velika kontradiktornost izmeёlu 
realnosti i onoga sto Ьi mogao Ьiti uslov da pas dopuzi do gospodara. Dakako, ispunjenje 
uslova и ovom slucaju zauvek је nemoguce, а samim tim i опо sto se uslovljava, te је tako 

6 Jsto, 146, 149. 
7 Po1·ed ovog pгuvilu inoguce је, u odredeniш okolnostiinu, 1·ealizovati i sudu~nje vreшe i:zjuvnog nacina LI 

Љnkciji оЬа pгedikut;i. 1:.р. о оvоше u grшn;itici Dеше Li:iszla i dr. А mai та~уш· пуе/ЈЈ rendszere, Lе{п) 11уе/11rш1, 
11 kiitet, Mm1dattt.щ Akudeшiai Кiudo, Budupest 1970, 374 - dulje skruceno: Lefп) 11yelvrш1 ll. 

11 lsp. о оvоше kod М. Stevunovic;.i u Sav1·emeni srpskohivat.'iki jezik (G1-шnaticki .'ii.'item i k11jif.evnojez.ii:ka 
поппа), //, Sintak.щ t1·ece izdunje, Naucna knjigu, Beog1Ћd 1979, 720. 
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potencijal и protazнom predikatи iskljucen. U koпkretnom primeru шnesto pertekta: ... da 
је сиlа gospodarev glas, dopuzala Ьi ... , mogao Ьi se prihvatiti ohlik prezenta:') ... da ga cuje, 
dopuzala bi ... , jer pisac pI"ipoveda u sadasnjeш vгemenu da Ьi opi.s pov!"atka Nikijevog 
gospodara iz zatvora i njegovo suocavanje sa Cinjcnicom kerиsiпe sшrti Ьiо sto zivlji. Stoga 
sн i u originalu predikati i podredeпe i пadrcdene rcccпice ostvareпi uslovnim паСiпош 
sadasnjim, io а ne prosliш. Ovakve pogodbene I"eceпice u srpskoш jeziku uvodi vezпik [/а: 
... da сије gospodaгev glas, dopuzala bi ... , а пе vezпik ako koji јс prevodilac I"calizovao. А 
sto пiје upotreЬio ni adckvatan vezпik ni glagolski oЫik u Љnkciji protaznog pгedikata, 
гazloge пalaziшo u tekstu originala; usloYni nacin u predikatu obeju recenica prevodi 
odgovarajuCim glagolskim oЫikom. Posto poteпcijal u slиzЬi predikata protaze iskljucujc 
veznik da, prevodilac se op.-edelio za vezпik ako. 

4. Jos јеdпiш priшerom zelimo da ukazemo па neadekvatпu upotrebu poteпcijala и 
anti.-ealпoj pogodbcnoj rccenici: 

Kada пе Ьi Ыlо ovoga Sebeпica, mi 
Ьismo iш vec davпo pali saka ... 
- M/L,58 

На ez а Szebenics пет volna, 1ш1r rcg 
а kezilk koze ke1·Шti.ink volпa ... 
- М,50 

Govorno lice, и О\'ОШ slucaju decak, zпа da је objektivna datost ovo: пjegov drug 
Sebeпic је medu njima, а to је upravo supгotna situacija od опе koja Ьi шogla Ьiti rcalaп 
uslov da postoji i опо sto izrice predikat apodoze: u "sakaшa su" protivnickog tаЬша, tj. 
zaroЫjeni su. Та naglaseпa koпtradikcija izmedu zamisljene i stvame situacije odпosi se па 
govorni treпutak. BudиCi da је u pitanju antirealпa pogodbeпa recenica, mora se uvesti 
vezпikom da, а pi-edikat јој ostvariLi oЫikom prezeпta s obzirom па to da se опо о ссшu 
ret'ei-ise sшesta и sadasпje vгeme: - Da пеша/пiје ovog Sehenica, шi Ьisшо iш vec davпo 
pali saka. Medutim, u prevodu је realizovan poteпcijal, паrаvпо pod uticajeш polazпog 
teksta. 

5. Poteпcioпal kao neodgovarajuca t'orma javljn se i u pogodbeniш rссепiсаша sa 
eveпtualno .-еаlпiш uslovom: 

Ala Ьi Ьilo stгasno ako Ьi mama Ыlа 
kao Viktшija Vadas ... - S/I,74 

De az l"ettenetes volna, ha Апу а оlуап 
lenne, шint Vadasz neni, Viki... -
S,79 

U protazi se ne pretpostavlja пesLo sto Ьi tek, eventualno moglo da bude, sto Ьi шoglo 
da se ostvari i sto Ьi kao uslov moglo da dovede do пеkе druge situacije. Predikat uslovпe 
recenice, паiше, пс odпosi se па bиducnost. Опо о сети оп saopstava tice se sadasnjosLi в 
odnosu na govorni trenutak: majka је ili kao Viktorija ili пiје kao опа. U slиcaju da је kao 
Viktorija, to Ьi Ьilo strasno. Znaci, mogиcпost da ovo Ьиdе ovako i nije iskljuceпa, јег za 
to uslov шozda i postoji, ali u kakvoj је relaciji sa stvarnoscu, govorno lice пе zna. S ohziroш 
ш1 zш~.сепје pogodbeпe recenice, poteпcijal nije adekvatna foгma u Љnkciji njenog 
predikata. Pravi izbor је oЫik prezenta, sto пе iskljucиje potencijal и apodozi: 11 Ala bi Ьilo 

9 О L1pot1·eЬi p1·ezentu u unti1·ealniш pogodbeniin 1еселiсшш1 vkli u М. lvii 19Ю, 146, 149. 
10 Ovako se pI"edikut 1·ealizuje u slucuju ne1·e:.ilnog uslovu u sudusnjosti. lsp. о оvоше ko(/ Bencecly Jozsel' i 

cl1-. Lr А шаi 111ugyaг nyelv, hatodik kiad:ls Tonkonyvkiudo, Buclapest, 1985, 418 - dalje skraceno: А mai 111а~уш· 
пуе/ЈЈ. 

340 



strasno ako је mama kao Viktorija. .. U mш1arskom, pak, rессшс1 sa moguCiш, ali 
пeizvesпiш uslovoш, predikat i zavisпe i nаdгес1епе receпice ostvaruje se uslovпiш 
naCinom. 12 sto potvrdujc i nnvedeni ргimсг. 

6. 01iJik jlOlCПCijaJa registrovn\i Sl110 ј tl iskaziva11jt1 dezi(lct·ativ11osti koja se odпosi 
ла proslosL. Oviш konjugш:oniш ohlikoш sc u 1'rpskoш jcziku ii'.1·ice 7.clja. ш1rav110, ako se 
vcztije za S'\dasnjost: rutovala Ьilt ј ја tl Beugл\(), otlnшшo: zclcla Ыћ ј ја da putt1jeш tl 

Beogra(l. Ukoliko se, шcdt1Liш, govшi о zclji koja је blln akшelnn u pюslusti, ОШl се sc 
iskazt\ti slozcnoш konsLrukcijoш koju ciпi ohlik prctcriLa glagol1'ke Jckse111c sn zпассnјсш 
dczideratiVDOS(j ј ПСШОЬilПiШ рГСZСП(ОШ jlj inlinitiVOШ kilO JljegoViШ а(LСШа(ОЈ11: 1 '1 ZClCli:\ 
SШ11 i ја da putujeш / putovati u Beograd, а ne: i ја Ьil1 juce putovala u Beograd. Dakle, zclja 
se u sl"pskoш izrice graшatickiш sredstvoш sашо ako se vezujc za sadas11jost, stoga 
potencijal nije adekvatпa t'orma kada sc опа пе poklapa sa govoшim treпutkom, kao u 
slucajevima zabelezenim u prevodima koje сето ilustшvati sa nekoliko рriшега. 

Svakoшe se svidela ova izjava ... Sa 
ljubavlju su ga pogledali dccaci, sa 
оsшеhош su gledali njegovu шudгu 
malu glavu ... Poljuhili hi Boku sto se 
najzad i on uzbudio - M/L, 16-17 

Mindeпkinck tetszett ez а kijeleпtes ... 
Szcl"etettel пeztek ra а fiuk, 
шosolyogva neztek okos kis t'ejct ... 
Szerettek volпa megc.s·()kolнi Boki.lt, 
amiert vegre б is t'clhahorodolt - м' 13 

Bokina izjava је pobudila kod njegovih dшgova zelju da ga poljubc. Iako јс zelja 
decaka posteriorпa u odnosu na Bokinu izjavu, ona to nije i u odnosu na гаdпјu poglt!Llali 
su. Sa nјош је istovl"eшena, znaci da i опа pripada pшslosti, по i pored loga ostvarena је 
Гопnоm potencijala. Nesumnjivo, do realizacije шodusa шnesto glagolskog vrешепа closlo 
је, pod uticajem polazнog teksta и kоше је deziderativnost t1 proslosti iskazaпa uslovniш 
пaCinom prosliш, sto је u skladu sa uzusima polaznog jezika, 14 ali пе i srpskog. U ргеvоdв 
је preuzet nacin, ali пе i oЫik, tj. potencijal II, sto је гazшnljivo s obziroш na njegov statнs 
u savreшcnom srpskom jezikн. 

7. I u sledeceш primeru pisac ret'eгise о zeUi u pгoslosti, i to о neostvarenoj zelji: 

Опа је, medutim, imala i drugo јеdпо 
zapazanje ... koje пi za zivu glavu пе ы 
otkrila u pomenutoш шuskoш d1·ustvu 
-DIT, 

Voll azonhan egy masik megt'igyelese 
is, mclyet mosolyogva elгejtclt 
sziveben, а vЉigeil sеш amlta volna el 
az eшlitett tert'itarsasбgokban - D, 92 

Оа se radi о zelji ili volji t1 proslosti, ne sagledava sc sашо u шiginalu, vec i u pгevodu, 
i to па osnovu oЫika pe1-t"ekta kojim је realizovan piedikat pl"ethodпe receпice. Naiшc, zепа 
је krila јеdпо svoje saznanje, krila је опо sto nije zelcla da saopsti. Vreme radnje kriti 
poklapa se sa vreшenom njene zelje. Znaci, zelju nUe Ьilo шoguce iskazati poteпcijaloш 
vec pert'ektom glagola sa znacenjeш deziderativnosti / voluntativnosti i pгczentoш, оdпоsпо 

11 Isp. М. /ili(.: 19Ю, 145, 149. 

12 lsp. Le{1·1! 11ye/11tm1 lf, 374. 
13 Vicli kocl м. Ivic LI l":.ICIU: о 11/Юf/'(!/Ji .~lщ:olski/111гете11а 11 Zll\li.1'1/0j гecenici: pгeze11t 11f'('(~enicis11cz11ikom 

da, Zbomik za t'ilologiju i liпgvistiku Х 11111, Matica s1·pska, Novi Sa(I 1970, 46. 
14 lsp. А пшi тщ;уш 11yclv, 172. 

341 



inйnitivom glagola cija se radnja zelela (iz)vrsiti: ... imala Ue) i ctгugo jedno zapazanje ... 
koje ni za zivu glavu nije zelela/htela da otk.Iije/ otkriti. Uшesto ovakvog prevodnog I"eseпja, 
prevodiocu se nametпuo glagolski oЫik iz oгiginalnog teksta. 

8. I u sledecem priшeru deziderativnost nije adekvatno iskazana: 

Svidalo iш se sto njihov predsednik 
nije dete nego ozblljan covek. Voleli 
Ы da ga mogu zagrliti i izljuЬiti. Ali 
је doba Ьilo ratno, nisu, dakle, шogli 
nista drugo do da mu klicu - M/L,112 

Tetszett nekik, hogy az elnokiik пеш 
gyerek, haneш komoly t'erfi. Szerettek 
volna megбlelni es megcs6kolni. De 
h:Љorйs volt az idб, пеш 

lehetettegyebet tenni, шint kialtaпi -
М, 99-100 

Zelja decaka da poljube i zagrle svog voёlu Ьila је istovI"emena sa situacijom t1 

pl"oslosti: doba је Ьilo ratno i nisu mogli nista drugo nego da mu klicu. Stoga је шnesto 
oЫika potencijala (koji prevodilac preuzima iz origiпala) trebalo realizovati шodalni glagol 
(po)zeleti, а пе voleti kao upravni deo strukture u preteritalnom oЫiku: ... pozcleli su 
/pozelese da ga zagrle i izljuЬe. 

9. Оvош pI"ilikoш smo se, zbog vremenske ogranicenosti zadrzali na dva рrоЫеша u 
vezi sa javljanjem potencijala u sгpskim prevodiшa sa madarskog jezika. Iz analize 
prezentovanih priшera pгoizilazi da se potencijal kao neadekvatna t'orma ostvaruje: 1) t1 

pogodbenim recenicama (antirealniш i eventualno realniш) i 2) za iskazivanje zelje u 
proslosti. Njihovo javljanje rezultat је, pre svega, uticaja polaznog jezika, potpoшog1шt, 
шozda, cinjenicom da se ovaj glagolski naCin upotreЫjava i u srpskom u nekiш pogodbeniш 
recenicama, kao i u iskazivanju zelje istovreшene sa govorniш trenutkom. 

Pitanje realizacije potencijala predstav~a proЫem kako u prevodima tako i u 
verbalnom izrazu madarsko-srpskЉ dvojezicnih osoba. Ovaj rad treba shvatiti kao skroшan 
doprinos njegovom resavanju а istovremeno i kao podsticaj drugima da se pozabave 
naznacenim рrоЫешоm. 

Reziшe 

Autor и analizi prevoda sa madaгskog па srpski jezik istice da se i и jeziku vrsпih 
prevodilaca i odlicnih znalaca srpskog jezika uocavaju tragovi polaznog jezika. 

Ovoga puta ukazano је па neadek11Qtnu realizaciju potencijala koja је иџоkоvшш 
razlicitim znacenjem i щюtrеЬот ovog glagolskog nacina и jeziku originala i njegovom 
prevodu. И tekstovima sve trojice prevodilaca (М. Leskol/ca, А. Tisme i /. lvanjija) иосепо 
је da se potencijal ostvaruje kao neadekvatna j'orma: 1) и pogodbenim recenicama 
(antirealnim i eventualno realnim) i 2) и iskazivaпju zelje и pгoslosti, sto nije и skladu sa 
uzusom и ciljnom ( srpskom) jeziku. 

342 



Laslo Molnar Cikos, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PODUDARNOST POSLOVICA NA SRPSKOM I MADARSKOM 
JEZIKU 

Poslovice su opste poznate stalne jezicke strukture koje imaju vrednost recenice i kao 
stilisticka sredstva mogu se upotreЫjavati u najrazlicitijim jezickim slojevima. Poslovice 
omogucavaju slikovito, nijansirano izrazavanje nekog narocitog zivotnog stanja, neke 
karakterne oznake. Као sto ni ostale proverЬijume nie lako prevesti, tako ni poslovice nisu 
uvek pogodne za prevodenje, jer ako reci poslovice doslovno pretvorimo u reCi drugog 
jezika, nije sigurno da doЬijena recenicna struktura i na tom jeziku ima specijalno znacenje. 

Naravno, desava se da jedna poslovica iша svog dvojnika и drugom jeziku koji јој i 
znacenjski i ро obliku tacno odgovara. Evo nekoliko priшera: Ко drugome jamu kopa, 
sam u nju pada. = Aki masnak vemet ds, maga esik bele. (Ako neko hoce drugom coveku 
naneti zlo, time cesto sebl skodi); Svak је svoje srece kovac. = Miпdeпki а maga 
szerencsejiпek ko\Jacsa. (Covek samforтira svoju sudblпu, direktno utiL~e па svoju sreL~U 
ili пesrecu и zivotu); Nema ruze bez trna. = Nincsen r6zsa !Ovis пelkiil. (U zivotu пе postoji 
savrseпa sreca, nesmetana radost); Gla(l је najbolji kuvar. = Legjobb szakdcs as ehseg. 
( Kada smo gladni, pojedemo i опо sto пат пе prija); Svud је dobro, ali је kod kuce 
najbolje. = Mindeпйttj6, de legjobb otthoп. (Nista пе тоzе zameniti slatki dот); Pas koji 
Јаје пе ujeda. = Amelyik kutya sokat ugat, az пет harap. ( Galaтdiije oblcno nisu opasne. ); 
Dvaput daje ko brzo daje. = Ketszer ad, ki gyorsan ad. ( Najvise vredi ротос koja se Ьгzо 
daje); Gledaj majku, а uzmi cerku! = Nezd meg az anyjdt, vedd el а /(myat! (Mladozenja 
moze da rасипа па mladu kakva је пјепа majka; Kcer је oblcno takve prirode kao пјепа 
majka); Ruka ruku mije. = Kez kezet mos. (Za uslugu se daje usluga; pejorativno: 
medusobno se ротаzи oni koji su umesani и necasne poslove); Svaki pocetak је tezak. = 
Minden kezdet nehez. (И svakom radu, poduhvatu se па pocetkujavljaju teskoce); Koga su 
zmije ujele, i gustera se boji. = Кit а kigy6 тegmart, а gyikt6l is fel. (Ко је и nekom poslu 
stekao lose iskustvo, Ьiсе sledeCi put veoma oprezan); Ко tebe kamenom, ti njega hlebom. 
=На megdobпak kбvel, dobd vissza kenпyerrel. ( Uvredu пе treba vracati uvredoт) 

Ponekad poslovice koje su slicne jedna drugoj razlikuju se samo и nekim reciшa ili 
oЫicima. Na primer: Ко rano rani, dve srece grabl. = Кi koran kel, aranyat lel. (Jutarnji 
sati su пajpogodпiji za rad; marljivost vodi ka Ьlagostaпju); Каlш posejes, tako ces i 
znjeti. = Кi mint vet, ugy arat. (Svako moze racunati па uspelz kakav ти odgovara па osnovu 
njegovih postupaka, па osnovu uloze11og rada); Kad pljunes u vis, na tebe pada. = Egre 
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kovet пе vess, тnert fejedгe esik! (Ко uvгedi нe/Jeske sile, sеЫ pгivlaCi zlo); Sa пеЬа пе 
padaju pecene prepelice. = Senkinek sem repiil а sйlt galamb а sџiјаЬа. ( Ne moze tla 
postigne svoje ciljeve и zivotu опа} ko se пе Ьогi i пе radi, samo ceka sгеси); Gospodareve 
oCi konja goje. = Gazda szeme lzizlalja а j6szdgot. (Za uspeh је potrebno tla sami iюdimo 
poslove); Pitaj ti glavu, а ostavi repove! = Ne lюrulj lahclhoz, lzafejcvel sz6lliatsz.! (Ako 
tгazimo ротос, оЬгаt'ајто se nadleznim, najuticajпijim (iudima); 1 konj od sto dukata 
pos1·ne. =А l6nak 11egy lаЬа vап, megis megbotlik. (Svako moze da Ut~ini L~reSku, cla sc 
pn:vari); Ide kolo naokolo. = Hol .fel а kerek, lzol le. ( Sudblna t--:oveka је prome11iji11a, 
pripada пат i dobro i zlo); Bog пе placa svake subote. = lsten malmai lassan ffrШnek. 
( Kazna stize za zla clela, makar i sa zakas1~jenjem); Drvo se savija, dok је mlado. = Aclclig 
lzajlftscl а fdt, mfg jiatal. (Covek se vaspitava, fonnira јо§ kao dete); Dobra roba i bez 
vasara prode. = 16 homak пет kell ceger. (Опо sto stvaгno vredi, trazi se i bez reklame); 
Bolji је dobar glas, nego zlatan pas. = ЈоЬЬ а }6 lzfr а gaџlagsdgndl. ( Nikakvo bogatstvo 
пе vгedi vi.fe od toga da nas postuju, vole); Jedan cvet ne cini leta. Jedna lasta ne cini 
prolece. = Egy .fecske neni csindl пуагаt. (Jedan jedini znak је nedovoljan za sucl о 
ostvarivanju necega; nije dovoljan samo jedan covek za korenitiju promenu); Posle kise 
sunce. = Esff utan парfепу. (Posle tuge о/Јi6ю dolazi гшlost); Svako cudo za tri dana. = 
Miнclen csoda lzarom napig tart. (Ljudi se пе cude p!"edugo песети, Ьгzо se na11ikavc~ju па 
novo); Nece grom u koprive. = Csalcllzba пет iit а mannykff. (Ne desava se velika nesreca 
losem coveku); K1·v nije voda. = А vег пет vdlik vfzze. ( Svako је odaniji roclacima, nego 
strancima); Misevi kolo vo<le. = Nincs ottlzon а macska, cincogнak az egeгek. (Ako је 
daleko autol"itet, опа} ko zщюveda, od koga se Ьоје, olabavi se disciplina); Ptica ро реrјн, 
а covek se ро besedi poznaje. = Madarat tall(lrc)l, етЬегt bardtjaл5l. (Za svakoga је 
karakteristiдш s kim se druzi); Kakav pozdrav, onakav i odzdrav. = Amilyen az. 
adjonisten, olyan а fogadjisten. ( Ponasamo se prema drugima onako kako se oni prema 
пата ponasaju); Ко mnogo besedi, mnogo i laze. = Sok beszednek sok az alja. (Vaine 
stvari se mogu saopstiti i sa та/о гесi); Prilika pravi lopova. = Alkalom szйli а tolvajt. 
( Ako је prilika pogodna, moze da postane lopov ko inace пе bi krao ); Kako prostres, onako 
ces i lezati. = Кi mint veti dgyat, ugy alussza dlmdt. ( Nasa је sudЫna takva kakvu је sami 
stvorimo). 

Dosta је cesta pojava da se isti ili slican sadrzaj sasviш dгugaCije izrazava u јеdпош 
jeziku леgо н drugoш. То potvrdujн slede6 parovi poslovica: Gde је srece, tu је i nesrece. 
= Nincsen г6zsa tovis nelkiil. (Nema и iivotu /Jesprekome sгесе); Vuk dlaku menja, а cud 
nikada. = Kutydb6l nem lesz szalonna. (Tesko је saPladati losu namv ); Ко пе seje, taj i ne 
zanje. = Aki пет dolgozik, пе is egyek! (Nije dostojan zivota ko пе radi); Tuda ruka svrab 
пе cese. = Ki mastl5l va1·, szomoгuan jcir. (Ne valja пишgо ocekivati od drugilz, јег се se 
kajati); Zrno ро zrno pogaca, kamen ро kamen palaca. = Sok kicsi sokra megy. (Treba 
da postujemo i neznatnu koliCinu, jer се vremenom porasti, umnoziti se ); N е rnoze se pobeci 
iz svoje koze. = Ve1· 11em vdlik vfzze (S1юko је odaniji гodacima, nego strancima); Koliko 
ljudi, toliko cudi. = Aliimy hdz, mmyi szokcis. ( ОЫсајi se гazlikuju ро sгedinama); Ко se 
uhvatio u kolo, mora i da igra. = Aki d-t mond, mondjon h-t is! (Ako si zapoceo ne.fto, 
moras i da nastavi.f,• treba da snosis posledice siюg dela); 1 bogje prvo sebl b1·adu stvorio. 
= Minden szentnek magafele hajlik а keze. (Svako gleda svoje interese); Um сагuје, snaga 
klade valja. = ТоЬЬеt esszel, mint erffvel! ( Moiemo vi§e da postignemo 1ю11и:('и, 

lukavstvom, nego silom); Nema dirna bez vatre. = Nem zдriig а lzaraszt, lza а szel 11етп 
.fujja. (Ako vec тогато govoгiti о песети, о/Јiспо ima i neke osnove, istine); Ко ceka, taj 
i doceka. = TUrelem r6zsdt terem. (lstrajnost t'e uroditi plodom); Poznaje rda svojc 
gvozde.; Nasla krpa zakrpu. = Megtaldlja zsak а foltjdt. (Svako nade z.a sel7e 
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odgovarajuceg druga, prijatelja); Uz k1·ivo se drvo i pravo iskrivi. =На ordoggel lakol, 
дrdogge kell lenned. (Ко se nade и losem drustvu, i sam se pokvari); Na ljutu ranu ljutu 
travu.; - Кlin se klinom izblja. = Kutyaharapdst szбreval. (Sto је izazvalo nevolju, tugu, 
to L:e је i izleCiti); Dva losa ublse Milosa. = Sok lйd diszn6t gyffz. ( Ј slab~ji mogu da pobede 
snaznijeg, ako ih ima vise); Prvo patku uhiti, а pak је ispeci! = Ne igyal elffre а meclve 
bffrere! (Ne treba se radovati опате sto covekjos nije pastigao, nije ostvaria); Gleda kroz 
svoj dzep. = М inclenki olyan kalappal koszon, amilyen van neki. ( Svako se ponasa tako 
kaka ти prilike, mogucnosti dopustaju, odnosno kako moze); Prvi se macici u vodu 
bacaju. = Kutydnak se )6 az elsб kolyke. ( Prvi primerci оЫспо losije uspevaju od kasnijilz); 
Ne zna se ni ko pije, ni ko placa. = Nem tudja а јоЬЬ kez, mit csinal а Ьаl. ( Ne trelю 
prebacivati, ako neko drugome dobro uCini); Stati zmiji па гер.= Nernj'elejti а kfgy6.f'aгka 
vdgdsat. (Ко је pretrpeo veliku uvredu, оЫспо пе zaboravlja i пе oprasta); Obecanje 
lodom radovanje. = Az {geret szep sz6, lza megtartjak, ugy ј6. ( ОЬесапје vredi samo onda 
ako се se ispuniti); Casa iza case, а iza case istiпa. = Borban az igazsag. ( Pijan covek 
kazuje istinu); Ко istiпu gudi, gudalom ga ро prstima Ыјu. = Mondj igazat, beverik а 
fejed! (Mnogi ljudi grubo reaguju па to ako im neko kaze istinu); Kakva vrba, takav kliп, 
kakav otac, takav siп. = Az alma пет esik messze afdjdt6l. ( Kakvi su roditelji, takva su i 
deca). 

U pojedinim slucajevima poslovice su takoreci neprevodive: 
Ljuto sirce svoj sud steti. (Ljut covek najvise sеЫ skodi); Drvo se па drvo пaslanja, 

а covek па coveka. (Treba da se oslanjamo па svoje); Na vuka vika, а iza vuka lisice 
vuku. (Odnosi se па takvog coveka koji krivi neduzлog); I"akoje u dobru dobar blti. (Nijc 
tesko опате ko zivi и dobrirn uslovima, песе poci lо.Њп putem); Ne sastavi пikada dva 
dobra. ( Redakje slucaj da se dоЬге stvari desavajujedna za drugom); Sto је kuma donela, 
to је i ovidala. (Nije ротос патепјепа onima kojima је potrebna); Nije kucka okotila 
vuka. (Zle stvari пе poticu od dob"ih); Besposleп рор i jarice krsti. (Ко ima previSe 
slobodnog vremena, napravi beskorisne stvari); Nad popom рор. (lznad svakoga imajo.f 
nekoga); Ne moze sut sa rogatim. (Ко је jaCi, taj ima vlast и rukama). 
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Ferenc Bagi, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KONTRASTIVNA ANALIZA STRUKTURE SUGLASNIKA NA 
POCETKU JEDNOSLOZNIH RECI MADARSKOG 1 SRPSKOG 

KNJIZEVNO-GOVORNOG JEZIKA 

Na pocetku izlaganja smatram potrebnim naznaciti: 1. daje ovaj referat drugi deo u 
nizu od planiranih pet saopstenja iz ove oЫasti 1• U prvom delu su date uvodne 
napornene, koje se odпose kako na ovaj, tako i па naredne referate. 2. Ovaj, а i sledeci 
referati bazirace se па statistickirn podacima jezicke grade оЬа jezika. Statisticki podaci 
се Ьiti prezentovani sa ciljem da istaknu razlike, kontrasti, koji postoje izmedu pomenuta 
dva jezika, medutim, potrebno је naglasiti da pomenuti statisticki podaci nemaju, ра i пе 
rnogu imati funkciju kategorizacije jezika u smislu boljeg ili losijeg, jer su и pitanju dva 
razlicita sistema komunikacije, koji podjednako kompleksno odgovaraju funkciji 
opstenja za sva опа lica koji se znaju sluziti njima. Razlike koje postoje rnedu ovim 
podacima, tj. izmedu analizirane grade madarskog i srpskog, kao i rnedu drugim 
jezicima, svedoce о neverovatno bogatiш i raznovrsnim mogucnostirna izrazavanja 
osecanja, misli, kao i objektivne stvarnosti. 

U proucavanju glasovne strukture grade jednosloznih reci rnadarskog i srpskog 
knjizevno-govornog jezika sledicu metodologiju koju је prof. Dr Jovan Jerkovic 
primenio u svom radu Glasovna struktura jednoslozne reCi и srpskohrvatskom 
knjiievnom jeziku2

, da Ьi se eklatantno iskazale razlike u gradi dva predmetna jezika, а 
koje се statisticki podaci fonema reci samo potvditi, konkretizovati. Primena iste 
metodologije ne znaci i istrazivanje ро saЫonu; naime, vec prilikom grupisanja reci па 
osnovu 1-asporeda i broja fonema u njima ukazala se potreba za primenom takve podele 
fonda reci grade madarskog jezika, koja omogucava prikazivanje pravog stanja, i 
isticanje nekih Ьitnih karakteristika madarskog jezika. Prilikom utvrdivanja ovih grupa 
reci Ьilo је neophodno imati u vidu da se и rnadarskom jeziku pojedine foneme пе 
razlikuju medusobno samo ро mestu tvorbe i boji glasa, vec i ро duzini izgovora. Ро 
ovoj osnovi, naime, u madarskom jeziku i samog1asnici i suglasnici mogu Ьiti kratki (sto 

1 Prvi deo је saopsten na p1·osloщ V siшpozijuшu "Kontшstivna jezi~ka istraziva11ja", odrzanom t1 Novo111 
Sndu 9. i 1 О. deceшbra 1994. g. i objavljen u Zboшiku 1-ndovn u izdunju Filozofskog faku\teta u Novoin S::.clt1 
1996. g" str. 366-371. 

2 
Otisak iz casopis:::i Prilozi pюucav:::inju jezika, 1, Novi Sad, 1965 
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је cesci slucaj) i dugi (ovi glasovi su mапје frekventni, pogotovo suglasnici). Kratkoca 
izgovora samoglasпika se u madarskoj azbuci obelezava sa jednom, ili sa dve tacke 
iznad osnovnog znaka s]ova (npr.: i, о, il), ili bez ikakvog znaka, kao sto је to slucaj sa 
g1asom Q и latinici i cirilici srpskog pisma. Duzina samoglasnika se obelezava sa 
jednom, ili sa dve crtice iznad znaka samoglasnika, koja uvek pada sa desne па levu 
stranu (а, е, б, ii itd.). Kod suglasnika је obelezavanje duzine izgovora datoga glasa nesto 
drugacije. 1 kod suglasnika se koriste znaci latiпicnog pisma, i to u 26 slucajeva ро jeda11 
znak (Ь, d, g itd.), и osam slucajeva dva znaka obelezavaju jedan glas, ( пу - пј, gy - d 
itd.), а u jednom slucaj cak tri znaka: dzs - dz. Duzina suglasnika obe\ezava se 
udvostrucenjem slova, ako se glas obelezava slovom od jednog zпaka, ili 
udvostrucenjem prvog znaka - kod slova sacinjenih od vise elemenata. Ove cinjenice su 
mora]e Ьiti uzete u obzir i prilikom utvrdivanja fono)oskih struktura grupa i·eci 
madarskog jezika, jer razlika u duzini makar i jednog suglasnika ili samoglasnika 
povlaci za sobom promenu znacenja reci, npr.: tё>r (lomiti) - tбr (ima dva znacenja: 1. 
kama, bodez sa dve, tri ili cetiri ostrice; 2. zamka, klopka), takode: kor (epoha) - k6г 

(bo]est). 1 јеdап primer za suglasпike: vш (krasta) - varr (siti) itd. Zbog toga grada 
madarskog jezika је podeljena prvo u dve grupe. Prvu, а) grupu cine reci sa kratkim 
samoglasnicima, dok drugu, Ь) grupu cine reci sa dtigim samoglasnikom. Ove 
samoglasnicke grt1pe, zbog razlika u duzini izgovora suglasnika, takode se dele па jos 
dve podgrupe: grupa а) па podgrupu а 1 ), cine slucajevi kada posle samoglasnika dolazi 
kratak suglasnik, podgrupu а2 ), kada iza kratkog samoglasпika stoji dugi sug\asnik 
(napr.: ad /dati/ i add /daj!/). Za grupu Ь) па isti nacin uvedene su takode dve podgrupe: 
podgrupa Ь 1 ) sa kгatkim i Ь2) sa dugim suglasnikom posle dugog samoglasnika (nарг.: .ill 
/\azan/ i all /stajati/ ). No, varijabllnost komЬinacija kratkih i dugih fonema u madarskom 
jeziku, ра ni u materijalu koji se proucava, time jos nije iscrpljena. U recima sa dva 
suglasnika nakon kratkog ili dugog samoglasnika mogu se pojaviti sledece tri 
komЬinacije: 1.) nakon samoglasnika se prvo pojavljuje kratak suglasnik, а za njim 
takode kratak suglasnik (Npr.: int /mahnuti/, ert /razumeti/); 2.) nakon samoglasnika se 
pojavljuje kгatak suglasnik, а sledi ga dug suglasnik, napr.: oldd /rastvшaj !/, (.1\dd 
/Ьlagoslovi !/. 3.) Nakon samoglasnika pojavljuje se dug suglasnik, а iza njega sledi 
kratak, napr.: forrt /kljucao је/, allj !. /stoj !/,ili u sintagmi: alld а szavad ! /odrzi datt1 1·еС!/ 
itd. Ove komЬinacije sug\asnika, medutim, nisu rasprostranjene. Pojavljuju se samo па 
kraju reci, i to samo и recima sa najvise dva suglasnika nakon samoglasnika. Ove c1·te, 
kao kontrastne karakteristike, пе pojavljuju se u svim grupama reci madarskog jezika. 
(Vidi tabelu br. 1.) 

Kontrasti se mogu konstatovati i prilikom posmatranja ukupnog broja reci tl 
korpusima madarskog i srpskog jezika. U korpusu madarskog jezika nalazimo 2.482 
jednosloznih reci bez geografskih imeпa, dok и fondu reci srpskog jezika imапю 1.674 
reci sa jednosloznim geografskim imenima. Sto se razvrstavanja grade tice, па osnovн 
pokazatelja iz tabele 1 lako se zapazaju novi kontrasti, nove razlike. Npr.: u gradi 
madarskog jezika necemo naci ni jednu rec fonemske konstrukcije tipa СССУ, tj. t1·i 
suglasnika pre samoglasnika (navedeni primer u tabeli nalazi se pod гednim Ьгојеm 9), 
sto znaci da jedпos\ozne reci ovakve fonemske konstrukcije madarski jezik niti ima ll 

svom fondu, niti је i jedna od reci ovakve kontrukcije preuzeta kao strana rec. Nast1prot 
ovom primeru \ako је ustanoviti da se u korpusu madarskog jezika nalaze reci takvil1 
fonemskih konstrukcija kakvih nema u korpusu srpskog jezika. (Npr.: grupe reci pod 
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rednim brojem 14, 15, 16, 17 i 18 u tabeJi 1 ). A1i mogu se zapaziti i segmentalne razlike. 
Опе se mogu uociti ako se posmatraju brojke ili procentualni pokazatelji tabele. Pada u 
oci da najvise reci и madarskoj gradi nalazimo u grupi fonemske konst1·ukcije reci 
CVCC (38,76 %), kao i u grupi СУС (36,69%), dok u materijalu srpskogjezika najveci 
broj reci spada и grupi СУС (42,05 %) i CCVC (32,60 %). Jnteresantпo је da u оЬа 
jezika ро dve pomenute g1·upe reci okupljaju najveci broj reci, а da ostale g1·upe daleko 
zaostaju, iako se i u njihovim pokazateljima zapazaju kontrasti madarskog i srpskog 
jezika. No, ovim se pitanjima necu sada baviti, јег zbog redeg javljanja vise sluze za 
utvrdivanja nijansi, te su od manjeg znacaja, а prema тот misljenju markantnije 
kontrastivne karakte1·istike - sto је ovom prilikom za nas vaznije - nюgu se iskazati 
analizom struktura suglasnika i suglasnickih grupa na pocetku jednosloznih reci dvaju 
jezika. 

U ovoj analizi trazim odgovore na sledeca pitanja: 1. od ukupnog broja glasova u 
korpusima jednog i drugog jezika, koliko suglasnika se nalazi na pocetku reci, tj. koliko 
ih је ispred samoglasnika i kakve se razlike ocrtavaju и tim podacima izmedu 
predmetnih jezika; 2. kontraste cu traziti i и tome koliko se sнglasnika nalazi па p1·vom, 
па drugom i trecem mestu od pocetka reci и gradi jednog i drugog jezika, zatim (2.а) 
koje vrste suglasnika su па kojem mestu najfrekventnije, а potom (2.Ь) i konkretno koje 
suglasnike (frikativni: z, z, s, f, h, s, а slova шadarske azbuke iste glasovne vrednosti, 
navedena u istom redosledu: zs, z, sz, f, h, s; okluziv11i: Ь, g, d, k, р, t, - ovi glasovi 
madarskog fonoloskog sistema se obelezavaju istim slovima; afrikate: d, 6, с, с, dz, 
madarski: gy, ty, с, cs, dz, dzs; sonanti: v, ј, 1, lj, m, n, nj, r, а madarski: v, ј, 1, Ју, m, 11, 

ny, r.) na kojem polozaju (1., 2., 3. od pocetka reci) nalazimo najcesce и jednom i 
drugom korpusu, i 3. koji suglasnicki sklopovi (od ро dva /3.а/ i tri /3.Ы suglasпika) su 
najfrekventniji na pocetku reci и jednom i drugom jeziku. 

1. u 2482 jednosloslozne madarskie reci jezika imamo 8847 glasova/slova, od 
kojih 5069 se nalazi u recima sa kratkim, i 3778 glasa и recima sa dllgim 
samoglasnikom. Od ovog broja 2481 cine samoglasnici (vcznik §. u madarskom jeziku 
jeste rec bez samoglasnika!). Od ovog broja 1382 su kratki samoglasпici, а 1099 dugi. 
Od ukupno 6356 suglasnika 2456 se nalazi na pocetku reci, sto iznosi 38,58 % od 
ukupnog broja suglasnika. (U recima grupe sa kratkim samoglasnikom 1392 /37,74 %/,а 
и grupi reci sa dugim samoglasnikom 1064 /39,72 %/ suglasnika.) U korpusu ш1 

srpskom jeziku imamo 5808 glasova/slova. Od toga 4134 su suglasnici i 1674 
samoglasnici (racunajuci i !: u ulozi samoglasnika). Od 4134 sug]asnika 2456 - tacno 
onoliko, koliko i и korpusu madarskog jezika za trecinu vecem! - stoji na pocetkt1 reci. 
Izrazeno и procentima, sasvim prirodno, cifra је znatno veca od procenta iskazanog u 
odnosl\ па korpus madarskog jezika, te iznosi 59,94 %.3 Razlika је velika, pogotovo ako 
se uporeduje sa zЬirnim procentom madarskog materijala (38,58 %), а nesto i veca, ako 
se uporeduje sa pokazateljima grupe reci sa kratkim samoglasnikom madarskog 
matererijala (37,74 %). Ova razlika је za nijansu manja, ako se uporeduje sa podacima 
grupe reci sa dugim samoglasnikom и seЬi (39,72 %). Na osnovu ovog poslednjeg 
uporedenja mogla Ьi se izvesti pretpostavka da su jednoslozne reci madarskog jezika sa 
dugim samoglasnicima nekako srodnije jednosloznim recima srpskog jezika od oi1ih гесi 

3 
Pokazatelje koji se odnose na jezitku gradt1 s1·pskog jezika p1·euziшшn iz poшenLJtog tЋda рюf. Jovana 

Jerkovica. 
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sa kratkim samoglasnicima. Za madarski jezik se, na osnovu ovih raz1ika, namece 
zakljucak da se kratki i dugi samoglasлici i suglasnici osetno razlikuju jedni od drugih u 
okviru t'onetsko-Љnoloskog sistema. (ТаЬе1а br. 2.) 

2. Ni u korpusu madarskog, а ni и korpusu srpskog jezika пе пa\azimo reci u 
kojima Ьi na pocetku reci cetiri ili vise suglasnika prethodila samoglasniku. Razlike su, 
medutim, vec osetne kada је rec о tri suglasпika па pocetku reci, pogotovo ako se uzme 
u obzir u kojem broju se nalaze na prvoj, drugoj ili trecoj poziciji ispred samoglasnika. 
Ako se posmatraju zЬirni podaci dve grupe reci madarskog jezika, oni su sledeci: od 
ukupnog broja celnih suglasnika na samom pocetku reci se nalazi 91,97 % suglasnika (tj. 
u ovom procentualnom iznosu pocinju reci madaгskog korpusa sa jednim jedinim 
suglasnikom!), 7,54 % suglasnika nalazi se па dгugoj poziciji i svega 0,49 % suglasnika 
na trecem mestu, tj. ispred samoglasnika. Posto sam vec prethodno odvojeno uporedio 
pokazatelje dve grupe reci madш·skog jezika sa pokazateljima korpusa srpskog jezika, 
ucinicu to i sada. Prethodno sam, naime, zakljucio, da su reci sa dugim samoglasnicima 
nesto srodnije sa recima srpskogjezika, dok sam sada prinuden izvesti obrnuti zakljucak. 
Evo razloga: u grupi reci sa kratkim samoglasnikom na prvom mestu nalazi se za nijansu 
manji broj suglasnika (91,15 %), а samim tim i vise па drugoj (8,12 %) i tгесој (0,73 %) 
poziciji, i и recima sa dugim samoglasnikom и toj grupi је situacija sledeca: 93,04 %, 
6,77 % i О, 19 %. Prema tome, ро ovom kriterijumu, proizilazi da su reci sa grupom 
kratkih samoglasnika srodnije recima srpskog jezika, јег se u ovoj grupi mogu naci u 
vecem broju reci и koj ima se pored pocetnog suglasnika pojavljuje i drugi, ра cak i t1·eci 
suglasnik. (ТаЬе\а br. 2.) 

2.а Kontrasti se ispoljavaju i u slucaju kada se posmatraju pojedine v1·ste 
suglasnika kao zasebne celine na mestima koje zauzimaju na pocetku reci. Pokazatelje 
grade madarskog jezika си ovom prilikom samo zЬirno tretirati zbog znatno maпjeg 
broja suglasnika na drugom i trecem mestu. Na celnoj pozicUi је stanje sledece: 

Pokazatelji grade na srpskom jeziku: Pokazatelji grade na mad. jeziku: 

frikativni: 547 sugl. 33,93 % frikativni: 733 sugl. 29,84 % 
okluzivni: 652 " 40,46 % okluzivni: 759 " 30,90 % 
afгikate: 111 " 6,88 % afгikate: 185 " 7,51 % 
sonanti: 302 " 8,73 % sonanti: 582 " 23,69 % 

Adekvatnost и pokazateljima оЬа jezika se da zapaziti u redosledu koji se stvoгio 
ла osnovu razlika u frekvenciji pojedinih vrsta suglasnika na celu reci. Ako se, tnedutim, 
paznja usredsreduje па brojcane i procentualne velicine razlika pojedinih vrsta 
suglasnika, jasno se vidi da su оле и srpskom jeziku markantnije, dok su и madarskotn 
jeziku manje izrazene, pogotovo ako se izuzmu pokazatelji afrikata. S toga se da 
zakljuciti da је homogenost pojedinih vrsta suglasnika u srpskom jeziku osetnija nego u 
madarskom jeziku, u kojem је suglasnicka karakteristika ovih fonema prisutnija. Ovt1 
konstataciju najbolje potvrduju sonanti koji se и madarskom jeziku pojavljuju uvek kao 
suglasnici. Zbog toga se u ovom jeziku ni jedan suglasnik, cak ni sonant, ne moze 
pojaviti u t"unkcji vokala. 

Уес је Ыlо reci о tome da је u gradi madarskog jezika znatno manji Ьгој onih гесi 
koje pocinju sa dva ili tri suglasnika. Shodno ovoj cinjenici znatno је veci kontrast 
izmedu madarskog i srpskog jezika ako se posmatraju suglasnici na drugom polozajll 
dve jezicke grade. Ovu konstataciju potvrduju sledeci statistcki podaci: 

349 



Pokazatelji grade na srpskom jeziku: Pokazatelji grade na madarskom jeziku: 

ti·i kati vni 9 sugl. 0,37 % t"гikativni: 4 sugl. 0,16% 
okluzivni: 190 7,74 % okluzivni: 37 1,51 % 
afrikate: 7 0,28 % afrikate: 1 0,04 % 
sonanti: 561 22,84 % sonanti: 143 5,82 % 

I ovom prilikotn se pokazuje adekvatnost и redosledu frekevencije suglas11ickil1 
vrsta, а isto tako i velika гazlika sto se Ьl"ОјсапЉ i procentualпih vгedпosti tice. Znacajпe 
razlike u ucestalosti pojedinih suglasnickih vrsta u mate1·ijalu na sгpskom jeziku i veca 
ujednaceпost pokazatelja grade na madarskom jeziku potvrduju zakljucak koji sam izveo 
na osnovu pokazatelje suglasпika na pocetku reci: izrazita lюmogenost sllglasпickih 
v1·sta suglasпika sгpskog fonoloskog sistema, i naglasenije suglasпicke kшakte1·istike 
Sllglasnika madarskog jezika. 

Na trecoj poziciji u gradi madarskog jezika samo se glas r pojavljuje 12 puta (0,49 
%), i to uvek и straniгn recima, ili и r·ecima stranog porekla. U srpskom jeziku је 
raznovrsnost veca, а i broj suglasnika је veci: 77, tj. 3, 14 %. Ove ciпjenice ukazuju па 
izrazite kontгaste. 

2.Ь U analizi razlika и frekventnosti pojediпih suglasnika и okviru suglasnicki\1 
vrsta zadrzacu se samo na tri najfrekventnija suglasnika jednog i drugog jezika. Detalji 
su prilozeni u tabelama 3-4 i 5-6. Radi preglednosti tabele su izrade11e tako da citaOCll 
omogucuju пе samo upoznavanje sa pokazateljima analiziranih jezickih graaa, vec da il1 
i sam jednstavno i lako шоzе uporediti. lz ovih razloga па tabelama uz ponovljene 
pokazatelje za sгpski jezik (t'гikativпi i okluzivпi glasovi па јеdпој, а soпanti i at'гikate па 
drugoj tabeli) pojavice se, medusobno od\'ojeno, pokazatelji za grupe 1·eci sa kгatkiin i 
dugim samoglasnicima jezicke grade madaгskog jezika. Na tabelama је isto tako 
pregledno iskazan i polozaj suglasnika u suglasnickim grupama па pocetku reci. 
Pokazatelje koji najvise ukazuju na kontraste koji se ocrtavaju u pokazateljima 
najtrekventnijih suglasnika лavedenih suglasnickih vrsta prikazujem i posebno, i to ро 
pozicijama koje zauzimaju u suglasnickom nizu na pocetku reci. Evo izdvojeпi\1 
pokazatelja najfгekventnijih glasova u okviгu vec analiziranih vгsta suglasnika: 

Pokazatelji gгade na sгpskom jeziku Pokazate\ji gгade па madarskotn jeziku: 

p1·va pozicija u %: 
frikativni: s--9,81, z--3, 18, z--2,93~ t'гikativni: f--8,63, sz--7,61, 11--6,84; 
okluzivni: k--5,62, р--5,10, t--5,05; okluzivпi; k--7,57, t-6,68, Ь--5,58; 
afгikate: с-2,36, с--1,30, с--0,61; afrikate: cs--3,91, gy--2,04, с-1,06; 
sonanti: m-3,34, v-2,56, г--1,91; sonanti: v--4,76, m--4,40, 1--4, 11; 

dгuga pozicija u %: 
t'rikativni: sашо sugl. s -- 0,37; fгikativni: f-0,12 i h -0,04; 
okluzivni: t-2,40, k--2, 12, р--1, 18; oklнzi vni; t-0,94, k-0,49, р-0,08; 
afгikate: с--0, 16, d--0,08, с--0,04; at'гikate: samo ty--0,04; 
sonanti: r--8,35, 1--5,33, v-2,93; sonanti: r-3,94, 1-1,87, v--0,4 l; 

tгеса pozicija u %: 
soлanti: r--1,83, 1--5,33, ј-2,93; sonanti: samo r--0,49. 
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Posmatrajuci razlike, mogli Ьisпю postaviti hipotezu ро kojoj cak i u slucaju da 
suglasnici 11eka dva jezika potpuno odgovaraju jedni drugima, ti jezici Ьi se i pOl'ed toga 
potpuno i-azlikovali. Те Ьi razlike mogle ostvш·iti i samo dve komponente, kao sto su: 
odudaranja u t"rekvenciji i u sistemu komЬinacija nizova suglasnika ispr·ed ili posle 
samoglasnika. Нipotezu kao da potvгduju i gornji pokazatelji. Isti suglasnici se 
pojavljuju samo u dva slucaja. ОЬа puta su и pitaпju suglasnici na drugoj poziciji nizova 
suglasnika (okluzivi i sonanti), ali osetne kontraste u ovim slucajevima prouzrokuju 
odstupanja u frekvenciji tih suglasnika u jezickim gгadama. Pored pomenuta dva cinioca 
kontrasti se mogu ogledati i u komЬinacijama suglasnika koji cine sklopove suglasnika 
па pocetku i па kraju reci, kao i ucestalost pojedinih komЬinacija. 

3. Уес је konstatovano u ovom referatu da је u gradi па madarskom jeziku znat110 
manji broj onih reci koje pocinju sa dva, а jos manji је broj onih koji pocinju sa t1·i 
suglasnika. 

3.а Reci koje pocinju sa dva suglasnika: 

Pokazatelji srpskog jezika: 

Frekventnost: 
29: tr, kr 24: st 
23: sv, sl, pl 
2l:pr,kl 19:sm 
18. br 17: dr 
15: sn, vr 14: sp, zr 
13: tk 11: gl, zш, st, sk 
10: zv, zl, kn 
9: ml, sr, zn 
8: hr, ps, zb, znj 
7: gn, kv, tl 
6 : Ы, gnj, zd, fr, mn, СУ, sk 
5: vl, dv, plj, slj, sv 
4: dj, dn, klj, рј, tl, hl, sl 
3: zg, mlj, tm, ht, cv 
2: Ьј, Ыј, zг, zj, km, cl, dzb, sc 
1: bd, dlj, gd, fj, flj, fr, hlj, hm 
knj, ks, mnj, ps, cr, ck, ст, ср 
ct, sm, sв, sp i sr. 

Pokazatelji madarskogjezika: 

Reci sa kratkim samogl.: 
Frekventлost.: 

10: tг 
8: br, gr, fг 
7: sl 
6: dr, tl, kv 
5: kr, pl 
4: Ы, kl, sk, st 
3: рг, szk 
2: gn, szl, szv 
1: fj, gl, hj, szf 
szm, szn, szty. 

Reci sa dugim samogl.: 
Fгekventлost.: 

6: kl, рг, st 
5: fl, gг 
4: t"r, gn, pl 
3: Ы, sk, sr, tr 
2: dг, k1·, kv, sm, szk, 
szt 
1: br, pf, ph, sl, szl, 
szp, zr. 

ZЬiгni pokazatelji grade na madarskomjeziku: 
13: tr, gr, 12:fr, 11: tl, 10: kl, st, 9: br, рг, 
8: dr, kv, sl, 7: Ы, kr, sk, 6: gn, 5: pl, szk, 
3: sr, szl, 2: srn, szt, szv, 1: tj, gl, hj, pf, рћ, 
szf, szm, szn, szp, szty i zr. 

Yelike su razlike izmedu pokazatelja aпaliziгanih jezickih gгada. Oni oznacavaju 
osetne kontraste kako и globalu tako u detaljima. Globalno gledano Ьгојсапi pokazatelji 
su znacajni, pogotovo u onim slucajevima kada se sklopovi suglasnika nalaze u gгadi 
оЬа jezika, dok se u slucaju uporedenja lako moze ustanoviti da se dosta suglasnickih 
sklopova, sгpskog jezika ne pojavljнje u gradi madarskog jezika. Ova pojava nije 
slucajna, по u ovom referatu nije moguce analizirati razloge. Osim razlika mogu se 
zapaziti i neke slicnosti u podacima izvedenim па osnovu grade, (naprimer, ako se 
posmatraju najfrekventniji suglasnicki sklopovi u jednom i u drugom jeziku, kao sto је 
to !I, zatim u srpskom manje, а u madarskom materijalu vise frekventni br i dr.). Lako је 
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moguce da su reci (koje pocinju pomenutim i пеkiш drugim suglasnickim grupama, а da 
su u оЬа jezika frekventпije) stranog porekla u оЬа jezika, ali пiје iskljuceno ni to da 
dobar deo, mozda cak i vecina ovih reci, и srpskoш jeziku spada u osnovni fond reci, а 
da su u madarskom jeziku iste reci stranog porekla. Odgovor na ova pitanja mogla Ьi dati 
daljnja istrazivanja. lz grade proistice da u madarskom jeziku reCi sa dva suglasnika na 
pocetku mahom su stranog porekla, а sa tri suglasnika svakako stranog porekla. 

U korpusu na madarsko111 jeziku dosta su osetпe razlike 111edu dve pomenute grupe 
reci, te sam zato dao pokazateljc роsеЬпо za g1·t1pu reci sa k1-atki111, i za grupu reci sa 
dugim saшoglasпikoш. Ove razlike se ogledaju i н broju ovih reci, а i u frekvenciji 
odredenih suglasnickih grupa па celu reti. 

3 Ь. U korpusu па madarskom jeziku nalazimo ma\i Ь1·ој ovakvih reci: svega pet, 
koje pocinju sa str- (na srpskom se cita str-) i tri reci sa sztr- (srpski: st1·-) и 1·eCi111a sa 
k1-atki111 samoglasnikom, dok и grupi гесi sa dugim samoglasnikom и korpusu su se nasle 
samo dve reci: ро jedna па suglasnicku gгupu str- i sztr-. U gradi na srpskom jeziku osim 
ovih moguce su i гесi sa drugim suglasnickim g1·upama па celu. Jovan Jerkovic је naveo 
и svom radu sledece: Ј 4 puta se pojavljuje str, 9 ш. 8 Zdr, 6 skг, 5 ck1·, 4 ill 3 skl, 2 
bdj, smj, smr. spl, htj, skr, str, ckv, а ро jednorn: gdj, zЬi. zbr, zgl, zdr, svl, skv, spj. spl i 

Ш· 
U ko1-pusLJ ла madarskom jezikt1 dosta st1 osetпe razlike iz111edL1 vec vi~e puta 

ро111е1шtе dve grupe гесi su kratkim sa dugim sanшglasпikom. Ove r-azlike se ogledeju LI 
broju reci sa dva ili tri sL1glus11ika па pocetku rcci i u odstt1pamji111a u frekvenciji re~i Sil 

od1·ede11i111 suglasnickin1 grupamп па pocetku reci. Sve ovo govo1·i u prilog da Ьi se 
nюgle prou~avati i 11eke kш·akteristike sarnoglasn ika, ра i suglasnika шadat·skog jezika LI 
odпosu 11а Љпеmе s1·pskog jczika, i obrat110. U ovom slucaju jedan od jezika Ьi u 
proш~ava11ju poslt1zio kao neko sredstvo tt aпalizi karakteristika fonema drugogjezika. 

Na os110vu izvr~e11e analize mogla Ьi se izvesti konstatatacija da madarski jezik па 
pocetkt1 reci пе trpi goшilanje st1glas11ika, dok је u srpskom jeziku ova pojava p1·isutnija. 
Sa aspekta пastave srpskog jezika to znaci da се uccnici ciji је шaternji jezik madarski 
lakSc usvajati izgovor srpskitl reci nko se odredc11im veЊama pripremaju i па izgovor 
оnЉ reci koji pocinjll sa dva ili tri suglasnika. 
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Jedпoslozne гесi srpskog 
knjizevпo-govoгnog jezika 

1. у 

2. СУ 

3. VC 
4. СУС 

5. ccv 
6. VCC 
7. ccvc 
8. cvcc 
9. cccv 
10. cccvc 
11. ccvcc 
12. cvccc 
13. cccvcc 
14. vccc 
15. vcccc 
16. с 

17. ccvccc 
18. cvcccc 

Svega: 
%: 

V = vokali 
С = konsonanti 
- =пе postoji 

а 5 0.29 

so 58 3,46 
os 34 2,03 
sat 704 42,05 
mre 99 5.91 
akt 8 0.47 
hram 546 32.60 
most 90 5.37 
zdre 8 0.47 
sp\av 68 4.06 
grozd 48 2.86 
tekst 3 0.17 
strast 3 0.17 

- -
- -
- -

-
- -

1.674 100.00 

Tabela br. 1. 
Fonemska struktura jednosloznih гесi 

Jednoslozne гесi madarskog knjizevno-govornog jezika 

а) гесi sa kratkim samoglasnikom Ь) гесi sa dugim samoglasnikom 
а 1) kratak sugl. а 2) dug sugl. bi) kratak sugl. Ь2) dug Svega % 

- -
е 2 - - - - б 4 - - - - - 0.24 

Ье 21 - - - - - ьа 43 - - - - - - 2.57 

ad 32 - - add 12 - - аЈ 44 - - ан 6 - - 3.79 

ЬаЬ 290 - - benn 169 - - blib 412 - - Ыzz 38 - - 36,69 

hia 1 - - - - zri 5 - - - - - - 0,24 

ali 44 1 - - o\dd 2 ald 42 alld 4 - - aldd 1 3,79 

frigv 14 - Ыatt 45 - - Ь\бd 45 - - - - - - 4,19 

!ent 534 cstig.e:i 38 - - kiizdd 7 ьait 375 szalld 8 - - - - 38.76 

- - - - - - - - - - - - - - - -
szprei 1 - - strucc 5 - - straf 1 - - - - - - 0.28 

fiord 33 bri\lt 8 - - - Ыйzt 19 - - - - - - 2.42 
lengi 80 - - - - - - hants 29 - - - - - - 4.39 
strand l stresszt 3 - - - - sztraik 1 - - - - - - 0.20 

ejts 14 - - - - - - aldi 5 - - - - - 0.76 

eitsd 8 - - - - - - artsd 2 - - - - - - 0.40 

.s - - - - - - - - - - - - - -
prompt 2 - - - - - - gnaiszt 1 - - - - - - 0.12 

tartsd 16 - - - - - - blintsd 13 - - - - - - 1.17 

1093 50 231 9 1042 12 44 1 
79.03 3.62 16.7 0.65 94,82 1,1 4.00 0.08 100.00 

1383 55,72 % 1099 44,28 % 2.482 



Tabela br.2. 
SUGLASNICI NA POCETKU JEDNOSLOZNIН RECI MADARSKOG 1 SRPSKOG ST ANDARDNOG JEZIКA 

Podaci jednoslosloznih reci srpskog standardnog jezika Podaci jednoslosloznih reci madarskog standardnog jezika 
-, 1. Ы reci sa du2im samoel =-- , - - -- --- -- ~:::::т---- -----ео--

1. sugl. 2. sugl. 3. sugl. Svega 1. sugl. 2. sugl. 3. sugl. Svega 1. sugl. 2. sugl. 3. sugl. Svega Svega reci sa 
sugl. suglasnika suglas. kratkim i dugim 

samoglasnicima 
2. cv 57 - - 57 21 - - 21 43 - - 43 64 
4. СУС 695 - - 695 459 - - 459 450 - - 450 909 
5. ccv 99 99 - 198 1 1 - 2 5 5 - 10 12 
7. CCVC 543 543 - 1.086 59 59 - 118 45 45 - 90 208 
8. cvcc 90 - - 90 579 - 579 383 - - 383 962 
9. cccv 8 8 8 24 - - - - - - - - -
10. CCCVC 66 66 66 198 6 6 6 18 l 1 1 3 21 
11. ccvcc 48 48 - 96 41 41 - 82 19 19 - 38 120 
12. cvccc 3 - - 3 80 - - 80 29 - - 29 109 
13. CCCVCC 3 3 3 9 4 4 4 12 1 1 1 3 15 

14. с - - - - l - - l - - - 1 
15. cvcccc - - - - 16 - - 16 13 - - 13 29 
16. ccvccc - - - 2 2 - 4 l l - 2 6 

Svega. 1.612 767 77 2.456 1.269 113 10 1.392 990 72 2 1.064 2.456 

% 65,63 31.23 3.14 100,0 91,16 8,13 0,72 100,0 93,04 6,77 0,19 100,О 100,00 

Sveukupno suglasnika па pocetku jednoslofuill reCi korpusa madarskog jezika: 2.259 185 12 2.456 
91,98 7,53 0,49 100,0 



Tabela br. З. 
Suglasnici i suglasnicke grupe na pocetku jednosloznih reci madarskog i srpskog standardnogjezika 

Grada srpskog jezika Grada madarskog jezika 

- ., 

Grupe reei rгikati'l-111 okluzlп1I rгik.ntrvik okklUzivak 
z z s f h s ь ~ d k р t f h s sz z zs ь d g k р t 

Pnl SU.!!'laoici u gгщ ama геёi А szбcsoD 1Jгtok elsб m:issalhani~zбi 

2.CV 1 1 5 1 1 1 5 2 3 2 4 6 2 4 1 1 - 1 1 1 2 
4.CVC 18 12 48 17 30 24 48 34 35 52 47 51 48 41 21 28 9 25 14 10 40 27 25 
5.CCV 9 11 16 1 1 5 3 5 9 8 8 13 - 1 - - . 
7.CCVC 30 42 118 7 15 29 31 43 22 64 47 40 8 7 6 - 8 4 5 8 6 7 
8.CVCC 1 4 2 2 4 3 4 8 5 8 11 8 63 42 23 51 4 3 28 20 15 57 37 46 
9.CCCV 2 - 1 ] ] . - -
10.CCCVC 6 4 43 2 6 1 - - 4 2 
11.CCVCC 4 7 5 2 3 2 2 1 4 7 5 6 8 4 - 4 2 5 7 2 3 
12.CVCCC - - 1 1 3 5 1 3 з 3 10 1 12 3 7 
в.сссvсс 2 1 . - - - 3 1 . - - -
14.С - - - - - - 1 - -
15.CCVCCC - - - - - - . - 1 1 
16.CVCCCC - . - - 2 2 1 - 1 1 - 2 . 3 
Sve,w 67 78 241 33 56 72 95 95 75 138 125 124 132 95 70 93 16 6 70 52 37 127 76 93 

Sveukupno 547 22.27 'lc 652 26.55 ~t 412 16,77 % 455 18,53 % 

Dгugi suglasnici u eгupama геёi А sIOcsoD )гtok m:isodnlk rn'5salhan2Uii 
5.CCV 4 - 1 3 3 5 3 5 - . - - . 
7.CCVC - 4 - 12 7 8 24 10 33 1 - - з 1 
9.CCCV - 4 3 - 1 - - -
10.CCCVC - . 3 1 8 18 12 17 - - - 1 5 
11.CCVCC - 1 - - - 2 3 1 1 - - - 4 3 
13.CCCVCC · . - - - 1 2 . - . - . 4 
15.CCVCCC - - - - . - - -
Osszesen 9 - 16 11 23 52 29 59 2 . - - 7 1 13 
Sve!!:a 

Sveukuono 9 0.37 'lc 190 7,74 9'с 2 0,08 9С 21 0,85 9С 

Treё.i su2lasnici u lll upama reei А sz6csop Jгtok harmadik m3ssвlhanezol 

9.CCCV . - - - - - - -
10.CCCVC - - - - - - . - - - -
13.СССУСС . - - - - . - -
Sve!:!a - - - . - - - - -
Svet1kuDno 67 78 250 33 56 72 Jll 106 98 190 154 183 134 95 70 93 16 6 70 52 37 134 77 106 

-



Tabela br. 4. 
Suglasnici i suglasnicke grupe па pocctku jednosloznih reci madarskog i srpskog standardnog jezika 

G rada madaгskog jezika 
(reci sa kratkim sam lasnicima) 

Grupe reci afrikate szonansok 
d с с с r с cs n n~· lr IV 

Prvisu 
2.CV 1 3 - 2 - - - - 2 4 
4.CVC 6 12 19 32 5 37 20 40 3 8 39 9 23 6 28 101 111 171 23 
5.CCV - . - 3 - 7 
7.CCVC . 7 8 2 15 - 23 
8.CVCC . 4 3 4 3 6 2 . 8 7 26 3 3 7 29 . 301 51 271 271 26 
9.CCCV 
10.CCCVC 
11.CCVCC 
12.CVCCC 1 • 1 ·1 • 1 ·1 ·1 ·1 • 1 ·1 ·1 11 ·1 -1 -1 ·1 71 -1 • 1 11 ·1 -1 5 I • 1 41 2 
13.CCCVCC -14.С 
15.CCVCCC 
16.CVCCCC . . . . 1 1 2 

S\'eaa 7 15 32 50 7 63 27 46 3 82 24 10 47 16 56 9 8 . 25 58 1 65 21 38 551 50 

Svi:t1Iruooo 111 4.5! "!с 302 12.30 "!с 89 З.62 "1с 313 12.74 ~ 

Dro2( sщ~lasnici u 2ПID8ЈП8 reci А sz6csoportok masodik m&ssalhanez6i 
5.CCV 1 1 . 9 1 15 1 7 16 4 201 . . . . 1 . 
7.CCVC 2 3 . . 47 14 107 17 34 38 l2 171 I - 1 . 19 11 11 -1 29 
9.CCCV . . - . 
10.CCCVC . . 3 4 
11.CCVCC - 13 2 9 2 1 - . 14 . - - . 1 9 - -1 11 -1 171 5 
13.CCCVCC . . . . . - . . - . . . . . -
15.CCVCCC . . - . . - . . . . 1 

Sveg:i 2 4 . 1 72 17 1з1 20 46 54 16 205 . . 1 2 28 21 21 -1 47 

S \·eu.lшpno 7 0.28 С/с 561 22.84 С/с 1 0.(14 Sf 89 3.62 '7r 

Treci sщ lasnid u ~rupama reci А sz6csoportok harmadik massa.lha.nnoi 
9.CCCV . . - 3 3 . . 2 . 
IU.CCCVC - - . 5 7 11 3 40 - - . . - 6 
13.CCCVCC . - . - . 3 - . . . . . . - 4 

Svega - 5 10 14 з . 45 - - - . . - 10 

S\·eukuono 9 19 32 51 7 140 54 191 26 128 78 26 297 16 56 9 8 1 27 86 1 67 23 38 1121 58 

77 3.13 °'1с . 10 ОА! Ч 



Grupa rel:i 

z z 

2.CV 1 1 
4.CVC 18 12 
5.CCV 9 11 
7.CCVC 30 42 
8.CVCC 1 4 
9.CCCV 2 

l!J.CCCYC б 4 
11.CCVCC 4 
12.CVCCC - -
13.CCCVCC - -
14.С 

15.CCVCCC 
16.CVCCCC 

Svega 67 78 

S\·eulшpno 

5.СС\.' -
7.CCVC 
9.CCCV -
10.CCCVC -
11.CCVCC -
13.CCCVCC -
15.CCVCCC -
Svega - -
Sveukupno 

9.CCCV -
10.CCCVC - -
13.CCCVCC -
Svega - -
Sveukupno 67 78 

Tabela br. 5. 
Suglasnici i suglasnicke grupe па pocetku jednosloznih гесi madarskog i srpskog standardnogjezika 

Gгada madarskog jezika 
Gгada srok02iezika (reci sa dul!im samo2lasnl • 

frikativni okluzivni rrikatf,-ak okkluzivak 
s r h s ь 2 d k D t f h s sz z zs ь d 2 k 

Prvi su21asnici u Е rupama re6 .-\ sz6cso1 ortok elIO m:issalhann.6i 
5 l 1 l 5 2 3 2 4 6 3 5 1 4 1 5 1 1 1 

48 17 зо 24 48 34 35 52 47 51 35 31 15 46 5 4 27 14 16 26 
16 l 1 5 3 5 9 8 8 13 - - - 1 - - 1 

118 7 15 29 31 43 22 64 47 40 5 ll - 4 3 2 4 6 
2 2 4 3 4 8 5 8 11 8 30 29 14 38 8 2 27 12 10 20 

- - 1 - 1 1 - - - - - - -
43 - 2 б 1 - - - 1 - -
7 5 2 3 2 2 1 4 7 5 4 4 2 - - 1 - 3 3 

- - 1 1 3 4 3 2 - 2 2 
2 1 - - - - - 1 -

- - - - - - - - -
- - - - - 1 -

- 1 l 2 1 2 - -
241 33 56 72 95 95 75 138 125 124 80 70 51 94 18 7 67 29 35 59 

547 2227 'Х- 652 26.55 % 321 13.07 ~ 3~ 12.38 о/с 

Dru~ suglamlcl u 2rup:1 rК1 ,\ s:Юcsooonok masodoik maiмaJhanmi 
4 - - 1 3 3 5 3 5 1 l - - -
4 - - 12 7 8 24 10 33 - - - 3 
- - 4 3 - 1 - - - -
- - з 1 8 18 12 17 - -
1 - - 2 3 1 - - 2 

- - - - - - 1 2 - - - -
- - - - - - - -
9 - 16 11 23 52 29 59 l 1 - - 5 

9 0,37 о/с 190 7.74 % 2 0,08 'k 16 0,65 о/с 

Treci sue.lasnid u 2rumuna rfii А sz6csooonok harmadik ndssalhanl! t61 

- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - - -
250 33 56 72 111 106 98 190 154 183 81 71 51 94 18 7 67 29 35 64 

-

D t 

l 3 
16 29 
3 -
7 3 

13 35 

-
-

2 -
1 1 

- -

-
43 71 

- -
1 5 

-
- 1 
- 3 
- 1 

- -
1 10 

- -
- -
- -
-
44 81 



Tabela Ьг.6. 
Suglasnici i suglasnicke grupe na pocetku jednosloznih reci madarskog i srpskog standardnog jezika 

Grada madarskog jezika 
Grada s ·ezika (reci sa du lasnicima) 

Gru е reci: afrikate: sonanti: affrik:itak: szonansok: 

d с с с г с cs dz dzs t\' lv m П 1 П\' 

2CV 1 3 1 1 1 1 3 2 
4.CVC 6 12 19 32 5 37 39 7 20 1 1 24 18 15 25 32 
5.СС\1 3 - 7 

7.CCVC 7 8 2 15 23 
8.CVCC - 4 - з 4 3 - 6 2 8 3 19 1 12 8 10 15 10 14 13 30 
9.CCCV 3 

10.CCCVC 2 
11.CCVCC 1 
12.С\'ССС - 1 2 1 - 2 2 2 2 

13.CCCVCC 

14.С 

15.CCVCCC 
16.С\'СССС - - - 3 - - 1 1 

S\e_ga: 7 15 32 50 7 63 27 46 3 82 24 10 47 10 40 2 42 2 20 35 43 29 33 43 67 

SYeuktrpno: ! 11 4.52 С/с 302 12.30 Сј(: 96 3,91 Cfc 269 10.95С/с 

Drue:i sue:lasnici u e:rupama reci: А szocsoportok masodik m:.issalhane:zбi: 
5.CCV 1 - 1 9 1 15 1 7 16 4 20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 
7.СС\!С 2 3 47 14 107 17 34 38 1 12 1 171 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 12 1 - 1 1 1 1 1 - 1 21 
9.СССУ 

10.CCCVC 3 4 
11.ССУСС 13 2 9 2 1 14 
13.СССУСС -
15.CCVCCC - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 1 - 1 1 1 1 1 - 1 6 

S\·e_ga: 2 4 - 1 72 17 131 20 46 54 16 205 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 • 1 17 1 - 1 2 1 2 1 - 1 28 1 2 

S\'ellkuono: 7 0.28 С/с 561 22.84 9с 54 2.19 '1с 

Treci sug;lasnici u gruoaшa гс6: А szбcso oгtok harnшdik massaЊan!!zбi: 

9.ССС\' 3 3 2 
10.CCCVC 5 7 11 3 40 
13.СССУСС 

S\·e_ga: 5 10 14 3 45 

SYeukt1pno: 9 19 32 51 7 140 54 191 26 128 78 26 297 10 40 2 42 2 20 52 45 31 33 1 73 1 69 

77 3.13 '!с 2 0.08 С/с 



LјиЫса Prcic, Subotica 

О SEMANTICI NEKIH PRIDEV А U SRPSKOM I MADARSKOM 
JEZIKU 

Semantika dole navedenih prideva privlacice paznJu svojim neoЬicnim 

karakteristikama. Kvalifikatori se udruzuju u sintagmatske leksicke odnose i uspostavljaju 
se odnosi izmedu lekserna sa njihovim pojedinacnirn sememama. Kolokat cine pridevi + 
imenice, gde је primarni kolokat imenica, dok sekundarni pridev (debeo sneg). On kazuje 
kakvo se tipicno svojstvo manifestuje и kontekstu. (PrCic, 1997, poglavlje VIII) 

Ovde се Ьiti govora о kolokatima sa osnovnim i prenesenim, figurativnim znacenjem, 
vezanim za prirodu i njene pojave. 

Prvo је navedeno prolece, najdraze godisnje doba, kada jedva cekamo povrce koje 
nam је nedostajalo cele zime u svezem oЫiku. То su: grasak, boranija, tikvice, keleraba, 
salata, mladi luk, mladi krompir i sl. Uz navedene apelative u madarskom jeziku stoje dva 
prideva: zбld - zelen i i.ij - nov. Prema tome: zOldborsб, zбldbab, zбldhagyma - slozenice, 
ciji prvi clan ne oznacava samo boju, VeC i nesto ПОVО, sveze, skoro nastalo, koje jos nije 
sazrelo. Uz salatu stoji i kvalifikator vaj - vajsalata i fejes - u slavici fejessalata - puter salata, 
tj. meka kao puter usled mladosti. Pored napomenute zelene Ьоје zбldbors6 stoji i zuta -
sarga bors6 (zuti grasak) - za zreli grasak. Za mladi krompir se kaze ujkrumli, ujburgonya 
и smislu skoro nastao, svez, mlad. Kada se zeli naciniti razlika izmedu tikvice i bundeve, 
kaze se za tikvice gyenge tбk misleCi na meku, mladu bundevu, za razliku od one koja moze 
da bude i tvrda, pl'ezrela. Ovde se razlike daju u kolokatu - pridevu, dok u srpskom jeziku 
postoje dve razlicite lekseme za obelezavanje dva razlicita ploda. Ne mozemo izostaviti ni 
papriku koja ima i svojstvo da је ljuta kao ren, kao luk. U madarskom se za ljutu papriku 
kaze erбspaprika, ali i csisбspaprika (paprika koja stipa), najcesce је to kolokat za mlevenu 
papriku koja se koristi и jelu, koje postaje ljuto. Takav је slucaj sa paprikasem (madarskim 
nacionalnimjelom), kobasicama, kulenom i sl. Zaren i luk se koristi pridev erбs -jak (jakog 
ukusa), koji nadrazuje sluzokozu. Opojan miris и prolece sire ljiljan, jasmin, ruza, karanfil, 
koji deluje omamljujuce. U madarskom jeziku takav miris је analogan prethodnom 
kvalifikatoru omamljujuCi - kablt6 illat. 

Posle proleca radt1jemo se letovanju na moru. Posmatramo brodove koji plove ро 
debelom moru. Neko sedi kod kuce и debelom hladu braneCi se od ljute zege. Gusta prasina 
u ravnicarskim predelima gusi prolaznike. Suvoj zemlji је potrebna oЬilna kisa koja donosi 
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bogat r'od. Svako se boji "gladne godiпe''. Masna, backa zeшlja nas, sigurno, песе izneveriti. 
Zarko sunce przi svom zestinom i tera nas и kucu, а nekoga i u gustu sumu. Sazrelo је vec 
i neko od pomenutog povrca - bcli i crni lнk. 

Figurativпo Ieceno debelo шоrс sl1vata se kao siroko, duboko, prostrano, nepregledпa 
vodena povrsiпa. u шadarskoш jeziku to Ьi Ьilo pomenuto znacenje - шеlу - duboko, nyilt 
- otvoreпo, tenger - more. Debela hladovina (pod krosпjaшa sirokog preseka) и шаd. jeziku 
пеша svog korespondenta, vec sc kaze samo hCivбs - hladovina. Nesnosna zega Ьi mogla 
Ьiti kiЬiгhatatlan, kegyetlen hбseg (neizdrzljiva, neшilosrdna) ili nagy - velika zega. Gusta 
prasina је u slicnoj poziciji kao zega, јег ovaj pridev gust - suru ne moze da kolocira sa рог 
- prasina, vec jednostavno se kaze nagy - velika prasina. Za oЬilnu kisu postoje dva prideva 
kolokata - Ьбseges i kiad6s - izdasan. Povezujuci је sa bogaLim rodoш, oЬilniш, susreceшo 
se u mad. jeziku sa pridevom gazdag i Ьб tcпnes kao i н srp. jeziku. SiшptomaLican јс idioш 
gladna godina, u шаd. jeziku sz(ikcsztendб (tesna godina) u znacenju oskudna godina, slaba 
гоdош. Masna zeшlja н sшislu plodпa, rodпa и шаd. se oslaпja na osnovno zпacenje plodna 
- terшekeny. Zarko sunce moze da bude fош) nap - vrelo sunce (vеоша jakog intenziteta). 
Gusta sшna - suru erdб: u mad. jeziku ovaj је pridev najadekvatniji i pored tomor, u sшislu 
debeo, zЬijen. Zanimljiv slucaj је sa lukom. U sгр. jeziku postoji crni i beli luk. U шш1 
jezikti crni luk ima naziv voгoshagyma, razlika је u boji - kontrontiraju se crna i crvena 
Ьоја. Beli luk је u mad. foghagyoma, u bukvalnoш prevodu zubati Juk. Pretpostavlja se da 
је iше dato рrеша oЫiku Ьiljke, Ciji cen lici па zub. I mrkva - sargarepa - sargarepa, slozenica 
u kojoj zuta Ьоја - sarga obelez.ava zгeli plod. U naziviшa voca pojavljuje se zuta Ьоја kod 
kajsije - sargabarack za razliku od bt"eskve, gde pгidev oznacava godisnje doba - бsziЬaгack 
- jesenja kajsija. Dinja takode iша svoj zuti kolokat - sargadinnye, dok lubenicu karakterise 
u slozenici prvi clan vezan za etnik, poreklo - gorogdinnye. 

Jesen pгivlaci raskosnim Ьојаша od zute do iшke preko crvene, kao i zгeliш 
plodovima. Ро nebu se skupJjaju gusti, teski, tmurпi оЫасi. Kisa i ostaг vetar prate ovo 
godisnje doba. Gusta magla ometa saobпlcaj. Debelo Ыаtо lepi паш se za cipele. U ranu 
jesen se bere groZde i ostalo voce. Dunje se zute i pogodne su za slatko. 

Raskosne Ьоје (krasne, divne, bajne - szfnpoшp:is - ova slozenica odgovarala Ьi i 
izrazu pompezne Ьоје, rede koriscen.) Gusti, teski, tmurni оЫасi nalaze se и sinoniшskom 
nizu, odakle su odabrani - Шmor, nehez, sЬtet kao odgovarajuci. Ostar vetar u mad. jeziku 
ima 16 sinoniшa, а najbolje sa ovim apelativom kolociraju pridevi - eles - ostar, erбs - jak 
(ро intenzitetu). Gusta шagla - stiru koo, kada је nesto zЬijeno, neprozirno, cvrsto. Debelo 
Ыаtо - vastag sar, u smislu siroko, duboko, pгostrano, nepregledno, kao i magla. U mad. 
jeziku magla - kЬd ne mozc imati kolokat vastag, а jos шаnје kovcl" - debeo, vcc gusta -
sliru. GroZde u srp. jeziku znaci plod, а и шаd. jeziku szultl iша tri znacenja: Ьiljka, rlod i 
vinogшd. Slozenica szбlбskeгt i szбЈбћеgу, analogпo vinogradu, se retko moze cuti. Mesto 
ovih naziv<i kшisti se sашо szбlб. 

Beloj zimi se deca i-aduju jer se mugu sankati, gшdvati, klizati se ро debelom ledu 
izbegavaju6 t<inak. Jak mпtz stipa decje obraze. Ljuta, tvrda, cica ziшa im mnogo ne sшeta. 
Vole kada pada krupan sneg, јег cini zimu debelom. Snazan vetar IЋznosi nagomilaпi sneg. 
Nemocno sunce se proЬija kroz snezne оЫаkе. 

Pridev debeo, u preseku siгok, kaze se za led, sneg i zimu. U cemu је razlika u 
znacenju? Za sneg odgovara pomenuta kvablikacija, kao i za led (dubok, daleko щl 
povrsiпe), clok uz zimu to znaCi daje duga, puna sпega. U mad.jeziku pridev debeo - koveг 
koгisti se sашо u osnovnom znacenju (шasno tkivo koje se talozi па misice) za ljude i 
zivotinje. Njegov ekvivalentje vastag (koji је u pгeseku sirok, и vreшenu шnogo odшakao, 
predug). Prema tome vastag је i lec.l - jeg, i sneg - h6, dok se za zimu kaze nagy - velika, 
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erбs - jaka. Zaпimljivo da se u mad. kaze i kutya teI (kereca zima) u smislu cica zima; kutyat 
ki пеm zavarjak (- пi kera пе isteraju iz kuce). Nasuprot debelom ledu пе stoji шrsav, vec 
taпak (malog oЬima, proziraп, razreden), kao i u mad. jeziku, sto nije sovany - mrsav, vcc 
vekony - tanak. Jakom mrazu (ро intenzitetu odgovara erбs fagy kao izbor iz kolokacioпog 
opsega od 8 sinonima. Ljuta zima ima svoje ekvivalente u sinoпimskom nizu erбs, 

kegyetlen, kemeny, hideg, dermesztб, csikorg6. Pridevi koji najverпUe odslikavaju zimu, 
mogli Ьi Ьiti: erбs - jaka, kemeпy - tvrda, csikorgб - skripuca. Za krupan sneg najslikovitija 
је fraza - nagy pelyhekben Ъull6 h6,= sпeg koji pada и krupпim pahuljicama. Erбs, eles szel 
adekvataп је ostrom vetru, naravno, ро intenzitetu. Nemocno sunce, figurativno receno, u 
mad. Ьi Ьilo tehetetlen, gyenge u znacenju bez snage, ali najvise odgovara kolokat gyenge 
- slabo. Ekvivalent snaznom vetru је ponovo pridev erбs - jak. Iz kolokacionog opsega za 
оЫаk snezni iшamo h6lepte, h6feher i havas, odabran је havas - snezni, pored pokriveп 
snegom i snezno beli smatrajuCi da najbolje docarava izgled оЫаkа. 

1 па kraju da se vinemo i u nebeske visine i dotaknemo se nebeskih tela. U srp. jezikн 
se tepa - "sunce moje", dok u mad. jeziku - "Csillagom" ("Zvezdo moja"). Izgleda da је 
zvezda vrednija od sunca, kako za koga. Mesec cemo ostaviti za drugu priliku. 

Ovim izlaganjem zavrsena је setпja ро godisnjim doЬima па оЬа jezika. Istaknute su 
neke od razlika vezaпe za prirodu i nјепе darove. Као sto је pozпato, ovde је rec о dva jezika 
iz razlicitih jezickih zajednica: iпdoevropske i ugrofinske, te su i razlike u semantici 
odabranih prideva i njihove kolokaЬilnosti sa imenicama prirodne. Moglo se primetiti da 
srpski jezik ima jedan kolokat za vise imenica, а и mad. je1.iku su cesce slozenice pridev + 
imenica, kvalifikator stopljeп sa imeпicom. Sinoпimski nizovi su bogatiji, te је izbш 
kvablikatora, prideva bogatiji. Као sto se dalo videti, svi primeri ЬШ su vezaпi za prirodu, 
по Ьilo Ьi zaпimljivo ispitati i ostale oЫasti. Evo "domaceg zadatka" za mlade t'ilologe! 
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ON ТНЕ SEMANТJCS OF SOME ADJECТ!VES JN SERВJAN AND HUNGARJAN 

Summary 

Тlze paper deals wit/1 ап analysis of adjectives related to tlie four seasons, ancl tlzeir 
collocates in Serblan and Hungarian. Јп view ој the fact that they belong to diffaent 
languagefamilies, i.e. lndo-European and Finno-Ugric respectively, а number of'striking 
dijferences in meaning, dependent оп the co-occurence of the collocates, are pinpointed 
arzd discussed in some detail. 
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Edita Andric, Filozofski fakultet, Novi Sad 

LEKSIКALIZOV ANE ОВЈЕКА TSKE SINT AGME U MADARSKOM 
JEZIКU 1 NJIНOVI EKVIV ALENTI U SRPSKOM 

Madarski jezik је sklon sazimanju, stvaranju slozenica, leksikalizaciji sintagmi. 
Najcesci oЫici nastali na taj naCin jesu slozene reci i izvedenice, ali i konstrukcije sa 
deverbalnim imenicama, odnosno denominalnim glagolima. Dobar deo tako stvorenih 
reci potice up1-avo od objekatskih sintagmi. 

Prvo сето se osvrnuti na slozene reci. Najocigledniji, ali ujedno i najredi oЫik 
objektaskih slozenica su obelezene oЫekatske slozenice, kod kojih prvi clan cini imenica 
sa akuzativnim nastavkom -t, dok је drugi deo - upravna rec - glagol. Nove reci nastale 
na taj nacin su ро morfoloskoj kategoriji uglavnom glagoli: 

j6tall Gamciti), egyetert (slagati se), helytdll (ustrajati). 

od kojih su zatim izvodenjem, dodavanjem sufiksa za gradenje reci, nastale imenice i 
pridevi, kao sto su: 

j6tallas, j6tdllasi, egyetertes, helytallas, helytal/6 

ali mogu Ьiti i participi: 

semmitmond6 (nevazan, sporedan), idejetmult (zastareo). 

Pomenimo i imenicu koja ima cak dva oЫika: 

semmittevб (besposlicar), semmitteves (besposlicarenje). 

U srpskom jeziku, kao sto se to iz navedenih primera vidi, kao ekvivalente 
obelezenim objekatskim slozenicama nalazimo uglavnom jednoslozne ~eci, eventualno 
reci izvedene pomocu preflksa. 

U madarskom jeziku mnogo su zastupljenije neobelezene oЫekatske slozenice. 
Najcesca vrsta slozenih reci medu Cijim clanovima postoji zavisan recenicni odnos 
(mozemo ih nazvati i zavisno slozenim recima) su zapravo slozenice koje izrazavaju 
objekatski odnos. U duЬinskoj strukturi takvih reci nalazimo glagole sa objekatskim 
dodatkom. Mozemo ih grupisati па razne nacine: и zavisnosti od morfolo~kih kategorija 
prvog i drugog dela slozenice, odnosno njegovih sastavnih delova, od vrste reci 
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novonastale slozenice, na osnovu znacenja sintagme koja је leksikalizovana itd. U 
madarskoj lingvistici ovom proЫematikom se najvise bavio Sandor Karolj, ра tako i mi 
kao osnovu uzimamo njegovu podelu. Prvo cemo posmatrati najfrekventnije slozenice 
cije prve clanove predstavljaju imenice bez akuzativnog nastavka ali koje su ujedno i 
objekti objekatskih sintagmi, dok su upravne reci glagoli tih istih konstrukcija. 
Morfoloska kategorija ovako nastalih slozenica moze Ьiti particip imperfekta: 

Hatborzongat6 esemenyeket meseltek а haborur61. = hatat borzongat6 esemeny 
Pricali su stravicne price о ratu. 

Hdzбrzб kutyat szerezШnk. == hdzat бrzб kutya 
Nabavili smo cuvarkucu = cuva kucu, cuvar kuce 

А t0fllenyhoz6 testi.ilet megvitatta а tervezetet. = tбrvenyt hoz а testtilet 
Zakonodavno telo је razmatralo zakon. = telo koje donosi zakon 

Neke od tih reci funkcionisu i kao imenice: 

hdzбrzб (u srpskom cuvarkuca, mada samo u kolokvijalnoj upotreЫ - danas se vec 
mnogo cesce odnosi na vrstu saksijskog cveca), irdstud6 (pismen covek), 
tбrvenyhoz6 (zakonodavac), vdrosalapit6 (osnivac grada),fejtбrб (zagonetka)~ 

ili se javljaju iskljucivo u funkciji imenica: 

gonosztevб (zlikovac), lemezjatsz6 (gramofon), sajtotajekoztat6 (konferencija za 
stampu), ujsdgfr6 (novinar), cipбtisztft6 (cistac cipela). 

u navedenim primerima objekat polazne, duЬinske recenice cini prvi сlап 

slozenice, dok glagol predstavlja drugi deo. 

Az emberekjdt vagnak. 
Ljudi seku drva. 
Nl (nom) + N2(ak) + V(tr) 

fdt vag6 emberek 
ljudi koji seku drva 

f avagas, f av ag6 
drvosece 
N2(nom) + NЗ/A(Vtr+suf) 

Cesto se desava medutim, da mesto drugog clana slozenice umesto glagola zauzшe 
agens duЬinske recenice: 

Az arus halat arul. 
Prodavac prodaje riЬu. 

А kovacsfegyvert keszft. 
Kovac pravi oruije. 

Az бг vigyazza az erdбt. 
cuvar cuva sити. 

Nl(nom) + N2 (ak) + V(tr) 

halat arul6 arus 
p1·odavac koji prodaje riЬu 

fegyvert keszftб kovacs 
kovac koji pravi oruije 

erdбt vigyaz6 бr 
cuvar koji cuva sumu 

Navedene slozenice oznacavaju zanimanja. 

hatarus 
prodavac ribe 

fegyve rkovacs 
kovac za oruzje 

erdббr 

cuvar sume 

N2(nom) + Nl(nom)/ 
N 1 (nom) + N2(gen) 

u ulozi prvog clana slozenice шоzе Ьiti i deverbalna imenica, dok se objekat nalazi 
na mestu drugog clana: 
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Az emberek vizet isznak. 
Ljudi piju vodu. 
Nl(nom) + N2(ak) + V(tr) 

ivasra val6 v{z 
voda za pice 

iv6v{z 
pijaca voda 
A(Vtr+suf) + N2(nom) 

Tu se, medutim, podrazumeva i odnos cilja, odnosno namene. Slozenica "iv6vfz" 
ne oznacava samo vodu koju ljudi koriste za pice, vec i da ta voda sluzi da Ьi је ljudi pili, 
da је pogodna za pice. S1icni su primeri i stitбtдk (bundeva), vag6bdr6ny Uagnje za 
klanje), tOltбtoll (nalivpero) ... 

U sledecim primerima, gde objekat zapravo izrazava rezultat neke radnje, objekat 
duЬinske recenice takode cini drugi deo slozenice: 

А gyar fustot csinal. 
Fabrika proizvodi dim. 
А tyuk tojast tojik. 
Kokoska nosi јаја. 

Afйst а gyart61 ered. 
Dim potice od fabrike. 
А tojas а tyukt61 ered. 
Јаја poticu do kokoske. 
N2(nom) + Nl(aЫ) + V(itr) 

gyarfйst 

fabricki dim 
tyuktojas 
kokosije јаје 

Nl (nom)+N2(ak)+ V(tr) N l(nom) + N2(nom) / 
A(N Ј +sut) + N2(nom) 

Tu spadaju i reci kao sto su: aszta1osmunka (stolarski rad), napfeny (suncev sjaj), 
mocsar/dz (mocvarna groznica), labnyom (trag nogu), pekkenyer (pekaгski hleb), 
tehentur6 (kravlji sir) itd. 

U posebnu podgrupu mozemo svrstati slozenice sa objektom koji sluzi kao odevni 
pгedmet subjekta: 

А diak ruhdt visel. 
Dak nosi odecu. 
N l(nom)+N2(ak)+V(tr) 

diaknak va16 ruha 
odeca za daka 

diakruha 
dacka odeca 
N l(nom) + N2(nom) / 
A(Nl+suf)+ N2(nom) 

Pomenimo jos i: ferfibakancs (muske bakandie), t'egyencrulia (zatvorska 
uniforma), ЬаЬасiрб (decije cipelice), menyasszony1·uha (vencanica) itd. 

Zatirn, tuje i objekat koji oznacava neku odredenu vrstu hrane naшenjenu nekom: 

А gyermek elcdelt eszik. 

ВеЬа jede hranu. 

N1(nom)+N2 (ak)+V(tr) 

А gyermek etetesere gyermekeledel 
szolga16 eledel. 
Hrana namenjena hrana za ЬеЬе 
bebama. 

Nl(nom) + N2(nom) / 
N2(nom)+N l(za+ak) 

disznoetel (hrana za svinje), tyukeledel (hrana za pilice) ... 

Subjekat dublnske recenice rnoze da oznaci i sredstvo, odnosno energiju, koja 
uzrokuje pokretanje objekta: 
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А benzin hajtja а motrot. 
Benzin pokrece motor. 

Szen melegfti а kdlyhdt. 

benzinnel hajtott motor 
motor pokrenut benzinom 

szennel meleg1tett kdlyha 

benzinmotor 
motor na benzin, 
benzinski motor 

szeneskdlyha 



Ugalj zagrevafurunu. ugljem zagrevanafuruna 
Nl(nom) +V(tr) +N2(ak) 

furuna па ugalj 
Nl(nom) + N2(nom) 
N2(ak) + Nl(na+ak) 

kao i: gбzhaj6 (parobrod), gozmozdony (parna lokomotiva), szelmalom 
(vetrenjaca). 

Desava se da u nedostatku dublnskog objekta u povrsinskoj strukturi recenice neka 
druga duhinska kategorija (lokativ ili instrumental) zauzme primarno mesto reme (posto 
је akuzativ primarni elemenat predikatskog dela), te se realizuje kao objekat, doЬija 
akuzativni nastavak. 1 takav objekat moze da stoji kao drugi clan slozenice: 

h6val borftott теzб h6mezб Нб borftja а mezбl. 
Sneg prekriva polje. polje prekriveno snegom snezno polje 
Nl (nom) + V(tr) + N2(ak) Nl (nom) + N2(nom) / 

A(Nl+sut) + N2(nom) 

Jos neki slicni primeri su: homoksivatag (pescara), mocsarvidek (mocvarno 
podrucje) itd. 

А banyasz csakdnyt haszшil. а hanyasz altal hasznalt Ьйnyaszcsdkdny 
csdkdny 

Rudar koristi pijuk. pijuk koristen od strane rudarski pijuk 
rudara 

Nl(nom) + N2(ak) + V(tr) N 1 (nom) + N2(nom) / 
A(N 1 +sut) + N2(nom) 

U recenici koja osim subjekta i objekta sadrzi i neku prilosku odredbu, опа isto 
moze ucestvovati и stvaranju slozenica, i to tako, sto ulogu prvog clana pгepusta objektu, 
dok ona stoji na mestu drugog clana: 

А raktarban fegyvert fegyvertartasra szolgal6 fegyverraktar 
tartanak. 
Oruzje se drzi и magacinu. 

Nl(ak) + V(tr) + N2(ines) 

raktar 
magacin za drzanje oruija magacin za oruije 

oruz(a)ni magacin 
Nl (nom) + N2(nom) / 

Nl (nom) + V(refl) + N2(norn) + Nl (za+ak) 
N2(u+lok) 

kao i: je'gszekreny (frizider),fatelep (gradara, stovariste), l6ista16 (konjusnica) itd. 

А gyarban cipбt keszf tenek. 
U fabrici se pravi obuca. 
N l(ak) + V(tr) + N2(ines) 
Nl(nom)+V(refl)+N2(u+lok) 
А vonaton tehert szallftanak. 

cipokeszito gyAr cipбgyar 

fabrika za pravljenje оЬисе fabrika obuce 
Nl(nom) + N2(nom) / 
N2(nom) +Nl(gen) 

teherszallft6 vonat 
Na vozu se prevozi teret. voz za prevoz tereta 

tehervonat 
teretni voz 

Nl(superes) + N2(ak) + V (tr) 
N 1 (na+lok)+N2(nom)+ V(refl) 

N2(nom) + N l(nom) / 
A(N2+suf) +N l(nom) 
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Tu spadaju i primeri kao sto su: hullakocsi (pos1mtna kola), szemelyvonat (putnicki 
voz), rendбrauto (po1icijski auto) itd. 

Instl'umental и sluzbl priloske odredbe: 

А kdvet kашШаl fбzzilk Ье. 
Каји zakuvavamo kasikom. 
Nl(ak) + N2(instг) + V(tr) 

kdvefozesre szolga16 kanal 
kasika za zakuvavanje kaf'e 

kaveskana1 
kafena kasicica 
A(Nl+sut) +N2(nom) 

Priloska odredba izuzetno moze da cini i prvi c\an slozenice: 

А kendбt t'ejen hordjak. fejre val6 kendб 
Marama se nosi па glavi. 
Nl (superes) + V(tr) + N2(ak) 
N2(nom) + V(retl) + Nl(na+lok) 
Kaгacsonykor fat dfszfti.ink. 
Drvo se kiti za bozic. 
Nl(temp) + N2(ak) +V(tl') 
N2(nom) + V(retl) + Nl(za+ak) 

fejkendб 

marama za glavu 
N2(nom) + Nl(nшn) / 
N2(nom) + N 1 (za+ak) 
karacsonyfa 
bozicno drvo 
Nl(nom) + N2(nom) / 
A(Nl+sut) + N2(nom) 

S1icni prime1·i su i: malomkб (mlinski/vodenicni kamen), fйlliallgat6 (slusalica), 
tavaszikahdt (prolecni mantil)." 

Pocetni korak ka leksikalizaciji predstavljaju glagoli sa svojim rekcijama, koji cine 
cvrste spojeve. Posmatrajrno samo sledece konstrukcije: 

А kepviselб felveti а kerdest. 
А kerdes felvetбdik. 
а kerdes felvetбdese 
ke rdesfelvetбdes 

Delegat postavlja pitanje. 
Postavlja se pitanje. 
postavljanje pitanja 

Prvo imamo prosto-prosirenu recenicu objektom, zatim bezlicnu recenicu, kada 
izostanak agensa omogucava glagolu u madarskom jeziku da popriп1i subjekatsku 
konjugaciju, cime objekat doЬija funkciju subjekta, а potom, u sledecem redu od glagola 
dodavanjem sufiksa za gradenje reci stvaramo imenicu koja obavezno imo posesivni 
nastavak. Na kraju se ta posesivna konstrukcija, posto se vrlo cesto javlja u takvim 
spojevima, jednostavno stopi, stvarajuci slozenicu: hdzepftes, ujsagolvasas, leveLЫ1s ... 
Radi se, naime, о deverbalnim imenicama koje u sebe "utapaju" objekat. Tu nalazimo i 
odgovor па pitanje zbog cega su objekatske slozenice uglavnom neobelezene: posto se 
jedino glagoli dopunjuju objektom, irnenice пе, deverbalne iшenice gube sposobnost da 
privuku imenicu u akt1zativu. Upravne reci su svoje prve clanove pripojile jos dok su 
funkcionisale kao glagol, ра irn vise nastavak za akuzativ и slozenicama nije potreban. 

Na osnovu izlozenog rnoze se zakljuciti da tvorba reci putem slaganja nije u tolikoj 
rneri karakteristicna za- srpski и kojoj је to slucaj za madarski jezik. Slozenica ima i t1 
srpskom jeziku, ali vrlo гetko kao ekvivalente slozenim recima u madarskom jeziku. U 
pomenutirn primerima ima ih пekoliko (zakonodavac, drvoseca, parobrod). Navedeпim 
madarskirn primerima odgovaraju resenja koja rnozemo svrstati u vise kategorija: 
1. tu su prvenstveпo jedпoslozne, nemotivisane, vrlo cesto izvedene reci kao sto su 

zlikovac, zagonetka, novinar, vencanica, vetгenjaca, frizider itd.; 
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2. drugu, пajbrojniju grupu сiпе atriЬutske konstrukcije tipa pismeп covek, fabricki 
dim, kokosije јаје, pekarski hleb, kravlji sir, parna lokomotiva, kafeпa kasicica, 
bozicno drvo itd.; 

3. па trecem mestu moramo spomeпuti geпШvne konstrukcije, imenice (cesto 
deverbalne) koje se dopunjuju objektom u genitivu: osnivac grada, cistac cipela, 
prodavac riЬe, cuvar sume, gradnja kuce, citaпje novina, pisanje pisama, 
proizvodnja secera, ali i trag nogu, fabrika obuce; 

4. пailazili smo i па predloske padezne konstrukcije, kao sto је 
akuzativ sa predlogom za u primerima: marama za glavu, magacin za oruzje, 
konferencija za stampu, hrana za ЬеЬе; 

- akuzativ sa predlogom па: motor na benzin, furuna na ugalj; 
5. ali zabelezili smo i primer kada је ekvivalent madarskoj slozenici Ьila konstrukcija 

sa prisvojnim pridevom: suncev sjaj. 

Pomenimo i poluslozenice, imenice koje iako sa svojim determinativima cine 
cvrste celine, nisu srasle sa пjima. Takve su atriЬutske konstrukcije, kod kojih mozemo 
da izdvojimo nekoliko grupa. U prvu svrstavamo опе kod kojih u duЬinskoj struktuгi 
nalazimo glagolski predikat i objekat. Od glagolskog predikata, dodavanjem sufiksa za 
gradenje reci doЬijamo particip perfekta, а objekat umesto u akuzativu stoji u 
nominativu. 

А szakacs t01ti а paprikdt. 
Kuvar puni paprike. 
A(nom) + V(tr) + O(ak) 

tOltOtt paprika 
punjene paprike 
Adj(V+suf) + O(norn) 

Particip tu ima obe\ezavajucu, odnosno odredbenu funkciju, posto se ne odnosi па 
Ьilo cime punjenu papriku (tako na primer za papriku punjenu sirom и madarskom пе 
upotreЫjavamo taj naziv, а i u srpskom konstrukciju moramo prosiriti instrumenta1om), 
vec samo па piriпcem, mlevenim mesom, zacinima punjeпu, па odredeni nacin 
pripremljenu papriku. 

Na isti nacin su пastale koпstrukcije kao sto su: daralt hus (mleveno meso ), fUstбlt 
sonka (dimljena sunka), pirftott hagyma (przeni luk), si.ilt hUs (peceno meso), reszelt sajt 
(rendani sir), vagott csirke (ocisceni pilici), savanyftott kdposzta (kiseo kupus)." Participi 
cesto ne izrazavaju tacno znacenje glagola iz kojeg su izvedeni, na sta ukazuju i srpski 
ekvivalenti, koji ле odgovaraju prevodн madarskih · g1agola: t01tбtt kaposzta (sarma), 
rakott krumpli (francuski krompir), vagda\t hus (fasirana snicla)". U odgovarajucim 
srpskim konstrukcijama nalazimo imenicu determinisanu trpnim glagolskim pridevom ili 
samo pridevom. 

Osim participa perfekta, od glagola mozemo naciniti i particip imperfekta, mada se 
и ovoj fuпkciji on neuporedivo rede koristi: betevб falat (nasusni hleb), elad6 hdz (kиса 
na prodaju) itd. 

Pomenimo i konstrukcije и kojima su atriЬuti nastali od potencijalnih glagola ili 
glagola sa sufiksom -tlan: olvashat6 keztras (citljiv rukopis), ehetб etel Uestiva hrana, 
hrana koja se moze jesti), megoldatlaп рrоЫета (пeresen рrоЫет), borotvalatlan arc 
(neobrijano lice), fesi.iletlen haj (neocesUana kosa), mosatlan ruha (neopran veS) ... 
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Nije, medutim, iskljuceno da atributske poluslozenice nastanu i od drugih 
elemenata dubinske recenice. Tako na prime1· prvi clan moze Ьiti i pridev nastao od 
agensa, dokje drugi c)an objekat: 

Az orvos igazoldst ad. 
Lekar daje opravdanje. 

А 16 huzza а kocsit. 
Konj vuce kola. 

A(nom) + O(ak) + V(tr) 

orvosi igazolas 
lekarsko opravdanje 

lovas kocsi 
konjska zaprega 

Adj(A+sut) + О(nош) 

Sastavne delove slozenice mogu ciniti eksperiens i objekat: 

Az orvosnak van taskdja. 
Lekar ima torbu. 
E(dat/nom) + V(hab) + O(nom/ak) 

шvosi tdska 
lekarska torba 
Adj(E+suf) + O(nom) 

kao i lokativ za izrazavanje mesta i objekat: 

А lampdt az asztalon tartjak. 
Lampa se drzi na stolu. 
L(superes/na+lok) + V +O(ak/nom) 

asztali ldmpa 
sto11a lampa 
Adj(L+sut) + O(nom) 

lokativ za oznacavanje vremena i objekat: 

Husvetkor sonkdt esztink. 
Za uskrs se jede sunka. 
L(temp/za+ak) + V + O(ak/nom) 

husveti sonka 
uskrsnja sunka 
Adj(L+suf) + О(nош) 

I objekat sam moze da zauzme mesto atriЬuta, sto znaci da od imenice koja је u 
duЬinskoj strukturi i·ecenice objekat mozemo naciniti pridev, dok па mestu determinisane 
reci stoji agens: 

Az asszony kendбt visel. 
Zena nos i maramu. 
Az ember szemuveget hord. 
Covek nosi naocare. 
A(nom) + O(ak) + V 

kendбs asszony 
zena sa maramom 
szemuveges ember 
covek sa naocarima 
Adj(O+suf / sa+instг) + A(nom) 

U srpskom se u takvim slucajevima javlja instrumental sa predlogom sa ili lokativ 
sa predlogom и, kao u sledecem primeru: covek и pantalonama (nadragos ember). 

Као sastavni delovi slozenica mogu se javiti i objekat koji se smenjuje sa 
instrшnentalom (unutrasnji objekat), i objekat koji se smenjuje sa Jokativom (objekatski 
akuzativ): 

Makot tбlt а kalacsba. / MakkaJ tбlti а kalacsot. 
Stavlja mak u kolac. / Puni koJac makom. 
N Ј (ak) + V + N2(Jok) / Nl(instr) + V + N2(ak) 

шakos kalacs 
kolac sa makom 
Adj(N 1 +sut' / sa+instr) + N2(nom) 

Slicni primeri su jos i: vajas keпyer (hleb sa puterom), tur6s teszta (testo sa sirom) 
itd. Vidimo da se madarski atriЬut u pomenutim primerima na srpski prevodi 
instrumentaloш koji iша predlog sa; medutim, nije uvek tako: 
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mazas edeny (emajlirano posude), zsiros papfr (mastan papir). 

Pomenimo па kraju i denominalne glagole. Od imenice koja је u funkciji objekta u 
recenici stvaramo glago], а kategorija koja је do tada Ьila nosilac glagolskih svojstava 
recenice (cesto sa veoma uopstenim znacenjem) postaje nepotrebna, izostavljamo је. Као 
rezultat dоЬlјапю glagol, koji ujedno sadrzi i objekat dublnske i·ecenice. Takvi glagoli 
najcesce oznacavaju nastajanje, stvaranje pojma, predmeta oznacenog objektom: 

falaz falat rak zida podize zid 
larmazik ldrmat kelt galami dize galamu 
viragzik virdgot hoz cveta donosi cvet 
fenykepezik fenykepet csinal slika pravi slike 
agyazik agyat vet namesta krevet 
ttizel tiizet rak pali vatru 
fi.istбl fustOt bocsat ki dimise ispusta dim 
darabo] darabokat csinal komada pravi komade 

Cesto se desava da novonastalim glagolom oznacavamo konzumiranje, trosenje 
pojma imenovanog objektom: 

sorozik sort iszik pije pivo 
borozik bort iszik pije vino 
kavezik kdvet iszik kafenise pije kafu 
fagylaltozik fagylaltot eszik jede sladoled 
szalonnazik szalonnat eszik jede slaninu 
ebldel ebldet fogyaszt ruca uzima rucak 
uzsonnazik uzsonnat fogyaszt uzina uzima uiinu 
vacsorazik vacsordt fogyaszt vecera uzima veceru 

Denominalnim glagolima mozemo izraziti i da se neko igra necega (ako, medutim, 
glagol gradimo iz naziva neke igracke, tada imenujemo instrument igre а ne objekat: 
labdazik - labdaval jatszik), ili da plese neku igru: 

fogocskazik 
k616zik 

fogocskdt jatszik 
k6l6t jar 

igra se vije 
igra kolo. 

Glagol_i halaszik (lovi riЬu, реса) i vadaszik (lovi) nastali su iz objekatske 
konstrukcije halat fog i vadat fog. Vidimo, dakle, da za srpski jezik nije u tolikoj meri 
karakteristicno gradenje glagola od imenica, bar пе od imenica koje imaju funkciju 
objekta, kao sto је to slucaj u madarskom jeziku. 

Као zakljucak moze se izvesti cinjenica da је pojava leksikalizacije prisutna и оЬа 
jezika, ali da је u madarskom jezilш и vecoj meri izrazena, sto verovatno proizilazi iz 
aglutinati vnog karaktera tog jezika. 

369 



Nada Arsenijevic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PROBLEMI U REALIZACIJI PREDLOSKO PADEZNIH 
KONSTRUKCIJA U SRPSKOM КАО SEKUNDARNOM JEZIKU 

1.1. Cilj razlicitih istrazivanja zasnovanih na jezickoj produkciji bilingvalnih osoba u 
nasem kulturnom miljeu, prvenstveno jeste osavremenjavanje nastave srpskog kao jezika 
drustvene sredine. Produktivno ovladavanje jezikom postavlja se kao osnovni obrazovni 
zadatak koji u manjoj ili vecoj meri Ьiva ispunjen. О uticaju primarnog jezika i drugim 
faktorima od kojih zavisi efikasnost usvajanja sekundarnog jezika govori vec posLojeca 
literatura i na tome se ne Ьismo zadrzavali. 

1.2. Baveci se proЫemima koji prate srpsko-madarski Ьiliпgvizam (S/М), ustanovili 
smo spisak "tipicnih" ogresenja. Iza пajf'rekventnijih giesaka, и vezi sa kategorijom roda, 
slede pitanja vezana za realizaciju i upotrebu padeznih oЬlika. Ovakav hijerarhijski redoslecl 
usmerio је i nasa interesovanja. Odlucili smo da ovom prilikom razmotrimo st1·ukturiraпje 
i upotrebu padeznih oЫika u srpskom jeziku. Naime, specif'ikacijom proЫema suzili sшо 
svoje polje interesovanja na predloske padezne konstrukcije, da Ьismo donekle izbegli 
proЫematiku koja је vec delimicno izlozena u radovima о glagolskoj rekciji. 

1.3. Nasi Ьilingvalne ispitanici su ucenici VII i VIII razreda osnovne skole iz Novog 
Sada, Subotice i Весеја. 1 Iako је odnos madarskog i srpskog zivlja u ove tri sredine razlicit, 
svim ucenicima ukljucenim и nase istrazivanje madarski је dominantan jezik i moze se 
govoriti samo о razlicitom nivou znanja srpskog jezika. 

1.4. Sustina uocenih proЫema u srpskom jeziku kod ucenika madarske narodnosti је 
и razlici dvaju jezickih sistema kojima se oni sluze. Srpski kao flektivпi jezik ne poznaje 
postpozicije, dok и madarskom kao aglutinativnom jeziku пе postoje prepozicije. Bitna 
razlika izmedu srpskih prepozicija (predloga) i madarskih postpozicija је и tome sLo опе и 
srpskom idu uz padezni ш1stavak i zajedno sa njim cine jednu padeznu kategoriju, dok se 
madarske postpozicije dodaju reci - korenu. Takode, и srpskomjeziku sam padezni nastavak 
moze da obelezi kategoriju broja i padeza, ili samo kategшiju padeza, dok и madarskom 
nastavak ne moze da obelezi broj, ра ispred njega za mnozinu uvek stoji znak -k. Isto tako 

1 Nдdд1је сешо koristiti skrucenice: S/VH, S/VIII, B/VIJ, B/VIll, NS/Vll i NS/VШ. 
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za aglutinativne jezike karakteristicna је distinkcija izmedu objekatskih i mesnih padeza, 
odnosno izшedu funkcije objekta i mesne i vremenske odredbe, dok se и srpskom jeziku 
ova znacenja mogu iskazati istim nastavkom (npr.: knjigu-konyvet //и knjigu-kбnyvbe). 2 

1.5. Radikalna razlika izmedu srpskog i madarskog padeznog sisterna omogucuje 
izvesnu prediktaЬilnost nase pretpostavke. Zbog ogranicenosti prostora песе Ьiti predocene 
sve uосепе poteskoce, vec samo опе koje se ticu realizacije predloskih padeznih 
koпstrukcija mesпog, vremenskog i instrumeпtalnog karaktera.3 

1.6. Razrnatraпu proЫematiku zasпovali smo na cinjenici da srpski jezik poznaje оЬе 
padezпe forme, slobodnu i vezanu. Pitanje adekvatnog izbora јеdпе od dveju mogucnosti 
reflektuje se, dakle, и morfoloskom liku padeznog oЬlika. Otuda se i prve dve kategorije 
ogresenja ispoljavaju kao izostanak predloga u konstrukcijama koje se и srpskorn jeziku 
pojavljuju kao predloske, odnosno kao realizacija predloga uz padeze za koje је 

karakteristicпa slobodna forma. Trecu kategoriju сiпе primeri u kojirna је kompatiЬilnost 
konteksta i padeznog oЫika ostvarena samo и pogledu izbora njegove gramaticke strukture, 
ра је realizovan kao predlog +N (u odgovarajucem padezu), ali је narusena semanticka 
povezanost, jer је upotreЫjen neodgovarajuCi predlog. 

2.1. Razlika dvaju kontaktnih jezika koja se odnosi па upotrebu predloga razlicito se 
manifestuje u ucenickoj produkciji. Mi polazimo od primera u kojiшa је ocekivani predlog 
izostao. Ovakve greske и nasoj gradi su najcesce nastajale prilikom realizacije mesnih i 
vremenskih konstrukcija. 

- Subotici se nalazi jos i lepa Sinagoga. (S/VII) 
Necemo _ sobi da se klizemo. (S/VII) 
Podelili su nas _ cetiri razreda. (S/VIII) 
Kad је pogledala dedine oci, Mejra је_ njima videla siroke ceste i cerge. (B/VII) 

U srpskomjeziku lokativ је jedini padez koji se ne pojavljuje u slobodnoj formi, tako 
da i u obelezavanju prostornih zпacenja, kao u ovim receпicama, ima iskljucivo predlosku 
strukturu. Konkretna ogresenja ticu se izostanka predloga и, iako se uz lokativ u srpskom 
jeziku pojavljuju i druga predloska resenja. 

2.2 Nesto slozenija situacija је и sledeCim primerima: 

Grad _ kojem sam roden i zivim zove se Subotica. (S/VII) 
DomaCini su Ьili igraci sela, _ kojem је i moj stric igrao kao golman. (S/VII) 
U оvош stanju _ kakvomje sada sigurno ga ne Ьi iznela na ulicu. NS/VII) 

Ovde је predlog и izostao uz odnosnu zamenicu и lokativu kojom poCinje relativna 
recenica. То se moze smatrati otezavajucorn okolnoscu s obzirom na kongruencijske i 
rekcijske relacije koje ostvaruje ta zamenica. OЫicki se vezuje i za imensku leksemu iz 
prethodnog konteksta i za predikat relativne recenice. 

2 Pored suv1·eшenih grшш1tiku zajedun i d1·ugijezik uputili Ьisiпo nu Kontrustivne мrшnatike sгpsko/u·11utskoм 
i madш·skog jezi/щ, i to posebno па :-;veske 1 i 4 (isp. L. Deze, Тipolo.V/щ istrazivш1ja, N. Su<I 197 Ј, i Ј. Vaj<lн, 
Padezne mes11e i vremenske konstгukc:ije, N. Sad 1976. - skruceno: Vajda 1976). 

3 Jlustrutivni p1imel"i se navode u onoj formi kako su zubelefeni, sa svim ogreNenjima koja11u ucenici nucinili. 
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2.3. Predlog и nismo registrovali ni uz akuzativ u dete1-тinaciji mesta, jer i оп, kao i 
lokativ, ima isti gramaticki шodel u toj Љnkciji, npr.: 

Medved i vuk su otisli duboko _ bosansku sшnu. (B/VII) 
Sada podimo _ centш· grada. (S/VII) 
U drugom шinutu smo bacali _ kos. (S/VII) 
Опа se zove Snezana i idc _ deseti razred. (NS/VII) 

2.4. Ovo ogresenje zahvata i vreшenskc konstrukcije u akuzativu i lokativu gde se u 
manjem broju pojavljuju i primeri u kojima је izostavljen neki drugi predlog, sto zavisi od 
toga da li se radi о direktnoj ili indirektnoj determinaciji vremena, npr.: 

Rano _ jutro, _ pet sati vec zvonio sat. (S/VII) 
_ cetvrtak su ше zvali da idem u klub. (S/VIII) 
_ sedam sati sam legla i spavala. (NS/VII) 
Umro је _ dvadesetoj godini zivota. (S/VII) 
Zasto nisi dosla tacno _ vreme kuCi? (B/VIII) 
Tata kaze komsiji i _ dan-dva cela ulica zna пюјu tajnu. (NS/VII) 

Ocigledno је da је uticaj maternjeg jezika na ovom uzпistu kod dvojezicnЉ osoba 
veoma snazan, ра su i ogresenja koja razmatramo velikim delom time uslovljena. U VII i 
VIII razredu ovi ucenici jos uvek nisu ovladali pravilima za upotrebu predloga sto се se 
potvrditi i u sledecoj kategoriji. Veoma cesto се isti predlog realizovati u konstrukcijama 
koje su u srpskoш jeziku bespredloske, ali се taj isti predlog izostaviti tamo gde se on 
ocekuje. u nasoj gradi takav slucaj predstavlja kolebanje u vezi sa upotrebom piedloga sa. 

3.1. U radu sa ovim ucenicima potrebno је obratiti paznju na upotrebu i realizaciju 
srpskog instrumentala koji obuhvata desetak znacenjskih kategorija u okviru dva 
strukturalna modela, jcdnog bez predloga i drugog sa predlogom sa. Grada kојош 
raspolazemo pokazuje da је ovaj predlog znatno cesce neopravdano prisutan uz 
instrшnentalni oЫik iшenske reci, nego sto је pogresno izostavljen, npr.: 

Iako је Ьiо mali i stene, vec је imao ostar glas i ujedao Ьi sa svojimjos nejakim zuЬiшa. 
(NS/VIII) 
Опа ше uvek prati sa pogledoш. (B/VIII) 
Gledala sam kako odlaze sa kolima. (B/VII) 
Secam se kad smo iSli na takmicenje sa automoЬilom. (B/VII) 
Оп је sa svojom greskom dao gol. (S/VII) 
Pecuj sa velikom tempom pocinje da se izgradi. (S/VII) 

U primerima se instrumental pojavljuje kao sredstvo ili orude za vrsenje radnje 
upravnog predikata sto u standaгdnom srpskom jeziku podrazumeva pojavu slobodnog 
instrumentala. Cinjeпica da se osim greske koju mi pratimo najcesce пе mogu naCi i druge 
nepravilпosti и ovim recenicama ukazuje па to da su ih realizovali uceпici sa solidniш 
znanjem srpskog jezika. Medutim, izgleda da kod пjih preovladava pravilo ро kojeшu se 
uz instrumental uvek pojavljuje predlog sa. Razlozi mogu Ьiti analoske prirode. 
Realizovaпa predloska struktura и instшmeпtalnom znacenju dijalekatska је crta kraja u 
kojem zive nasi ispitanici,4 ра је neosporan uticaj lokalnog govora na standardпi jezik. s 

4 

77. 
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druge strane, ucenicima kao uzor пе moze posluziti ni maternji jezik и kojem је zпacenje 
sredstva, oruda i drustva uvek iskazano istom formom. Naime, madarski ekvivaleпat 
srpskom instrumeпtalu, bez obzira па njegovu strukturu i zпacenje, uvek је imenica sa 
nastavkom -val!-vel. 

3.2. Ponekad, ali znatпo rede, kod dvojezicnЉ M/S osoba registrovali sшо greske tipa: 

Ја пavijam za Dinamo, ра sam _ nestrpljenjem ocekivala pocetak utakmice. (S/VII) 
lgra se svako _ svakim. (NS/VII) 

4.1. Svest о tome da и srpskom jeziku predlozi egzistiraju kao роsеЬап mort'oloski 
znak, kod uceпika hilingva moze da bude posebno naglasena, te da isforsira upotreћu 
predloga i tашо gde је оп пepotreban. Ciпi паш se da је upravo to u pitanju kod realizacije 
vremenskog geпitiva, прr.: 

Ovaj sportski dogadaj se dogodila u jesenjim danima и 26. Х 1985. (S/VII) 
И dana 8. marta slavimo Dan zena. (S/VIII) 
Pre godine dапа и P.rvog maja isao sam па ресапје. (S/VII) 
Nastavnici smo voleli i sad jako tesko da и iduce godine necemo se videti. (B/VIII) 
Ljudi koji zive и severnim oЫastima samo и jedne godiпe dva puta idu u varosici. 
(S/VII) 
Моја sestra је udala и prosle godiпe. (B/VIII) 

Ukoliko se u odgovoru па pitaпje kada nade genitivпi oЫik, kao и ovom slucaju, 
predlog је и srpskom jeziku suvisan. Vezanost genitiva, u uzem vremensko-lokacionoш 
zпacenju, tice se samo realizacije пeispustivog determiпatora uz jediпice vremenske rnere 
tipa: dan, sat, rnesec itd. 

V1·ernenske konstrukcije u madarskorn jeziku ostvaruju se dodavanjem razlicitih 
nastavaka (-kor, -Ьап/-Ьеп, -п/-ап/-еп/-оп itd.) ili postpozicija (alatt, elбtt, fele itd.).5 

Pored nesurnnjive primarпo-sekundarпe interakcije na pojavu ovog predloga mogla 
је podsticajno delovati i koпkureпtпa akuzativпa konstrukcija koja и srpskorn jeziku irna 
taj predlog (npr.: dosao је и sredu). 

4.2. Pojedine predloske koпstrukcije u srpskornjeziku pored svojih osnovnih znacenja 
mogu imati i sekuпdarпa zпaceпjska obelezja. Takode, izbor predloga cesto zavisi od 
komplikovaпih semantickih rnehanizarna kojih izvorni .govornici i пе rnoraju da budu 
svesni, jer predloge realizuju па osnovu jezicke intuicije. Za Ьiliпgve to predstavlja 
svojevrstan proЫern koji najcesce resavaju oslanjajuCi se na pravila и rnaternjeш jeziku. 
Takav slucaj predstavlja realizacija akuzativnih i lokativnih konstrukcija najcesce mesпog 
karaktera sa oponentnirn predlozirna и i па, прr.: 

Putovali sшо kod ЬаЬе па Staru Pazovu. (S/VIII) 
Provodit сето praznike па Senti i па Subotici. (S/VIII) 
ICi cu sa roditeljiшa па Kamenicu. (NS/VII) 
Jedпog subota smo sa skolorn isli па Novi Sad. (S/VII) 
Njega је vredao sto su radnici odomacili па njegovorn kraju. (S/VII) 
Vodio sam ga svaki dап па setnju. (NS/VII) 

5 Isp. Vujda 1976, 69-77. 
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Ukoliko јс pгedikatska radnja usmerena рrеша nekoш ошеdеnош prostoru ili se 
odvija u okviгu odredenil1 uslovno shYacenih graпica, u srpskoш jeziku se uz iшenice u 
akuzativu i lokativu, kojc oznacavaju dati prostor, оЬiспо realizuje predlog и. 6 

4.3. Proces usvajanja seшanticke priI"ode predloga и i па kod dece osnovnoskolskog 
uzrasta jos nije sasviш zavrsen sto se pokazuje i u sledeCim ilustracijшпa: 

Kad је Ьiо rat onda su bacili bombu и Hirosimu i и N agasaki. (B/VIII) 
Posli smo и Kalemegdan. (S/VIII) 
Deda padne и zemlju. (S/VII) 
Rekao је da шozemo zajedno na ziшovanje u Fruskoj gшi. (S/VII) 
Voliш nogoшel i gledaш ga ili na TV il и stadionu. (S/VIII) 
И mojom placu је jako lepo. (B/VII) 
И zelcznickoj stanici radi moj tata. (S/VII) 
Danas sam gledala Шш и televiziji. (S/VII) 

Kada se akuzativne i lokativne шesne konstшkcije u srpskom jeziku pojavljuju kao 
determinatori spoljasnjeg prostora, odnosno onog koji se dozivljava kao gornja strana nekog 
шesta, оЬiспо neograniceпog, onda se uz imeпsku leksemu и akuzativu i lokд.tivu гealizuje 
predlog па. 

U maternjem jeziku паsЉ ispitanika srpskom akuzativu s pгedloziшa odgovara oЫik 
imeпske reci s пastavkoш -Ьа/-Ье, а akuzativu s predlogoш па ohlik s nastavkom -ra/-re. 
Lokativne konstтukcije doЬijaju пastavke -Ьап/-/Јеп ili -п/-ап/-еп/-оп. 

Iшajuci и vidu stanje u obajezika, mozemo zakljuCiti da su izlozeni рrоЫешi produkt 
medujczicke intert.erencije. Predlog па upotreЫjen је upravo u опiш primeгiшa gde se и 
primarnomjeziku ralizuju nastavci -ra/-re, odnosno -п/-оп/-еп/-оп ciji је srpski ekvivaleпat 
taj pгedlog. U nekiш slucajeviшa, medutim, to пюzе Ьili i predlog и. 7 Vec i ova cinjenica 
da se isti nastavci u madarsko:rn jeziku razlicito ret1ektuje u srpskom, utice па kolebanje u 
izboru izmedu и i па i па pojavu ogreseпja koje smo izlozili. 

4.4. U proЫeшatiku izbora prcdloskog resenja mogli Ьi se ukljuciti i drugi tipovi 
supstitucije medu prdlozima kao npr. pojava predloga ispred umesto pred, za uшesto па i 
obrnuto, zatim kao oponenti se pojavljuju predlozi sa i iz itd. Pojava koja Ьi se mogla 
izdvojiti odnosi se na realizaciju predloske konstrukcije u instrumentalu, npr.: 

Inace, ја ispred drugovima nikad пе glumiш. (S/Vll) 
Violina ispred pistoljem nece da svira. (S/VII) 
Znam da ispгed шditeUima ne smem da lazeш. (NS/VII) 

KomЬinovanje predloga ispred sa imenskoш leksemom u instrшnentalu nije 
karakteristicno za srpski jezik. U zavisnosti od konteksta ogrcsenje sc moz.e Licati i jedne i 
druge jedinice ove gramaticke strukture. Morfosintaksicke okolnosti uticu па izbor 
padeznog oЫika, а time istovremeпo i па upotгcbu odgovarajuceg predloga, нkoliko јс u 
pitanju predloska konstrukcija. u ovim recenicama iшenicaje realizovana u instrшnentaltl 
sto odgovara пјеnој Љпkciji, ali se u odnosu ла upravni predikat uz nju ocekuje pгedlog 
pred. 

6 lsp. М. Stevшюvic, Savгemeni srpsko/1пl(1tski jez.ik 11 (Gгшпaticki siste1ni i kпjizevnojezicka погl!lа), 
Beogmcl 1979, 408, 409, 488-490. 

7 lsp, Az oгvos lakйs,111 U stant1 leka1·a, Eli11clL1lt az ligyvecl l:.ikasйm К1·ел1ю sa111 и st"n шf11okllla. 
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Maternji jezik u оvош slucaju пе moze Ьiti uzor, jer оЬа predloga u madarskom jeziku 
kao ekvivalenat imaju postpoziciju elбtt. 

ZAKLJUCAK 

Uocene poteskoce koje imaju Ьilingvi u realizaciji predloskih konstrukcija najcesce 
su vezane za опе mesnog, vremenskog i instrumentalnog karaktera, sto је i razumljivo s 
obzirom na veliku upotrebnu vrednost priloskih odredaba sa tim znacenjem. Dakle, kada 
govorimo о frekventnosti ogresenja, mislimo па njihovu relativnu pojavu, jer za ovu priliku 
nije Ьilo potrebno odmeravanje prema broju svih upotreЬljenih padeznih oЫika. Uocili smo 
tri tipa ogresenja: 

а) Realizovanje predloga uz padezne oЫike koji su u srpskomjeziku strukturirani bez 
ovog morfoloskog sredstva. Ovakvc priшere sшо evidentirali u lokacionoj determinaciji 
mesta i vremena oЫicima akuzativa i lokativa gde је izostavljen predlog и (bacali smo _ 
kos; _ sedam sati sam legla). 

Ь) Realizovanje predloga uz padezne oЫike koji su и srpskom jeziku strukturirani bez 
ovog mort'oloskog sredstva. Ova pojava uglavnom se vezuje za instrumental и znacenju 
oruda i genitiv vremenskog karaktera. Uz instrumental se pojavljuje predlog sa (prati sa 
pogledom) а uz genitiv predlog и (udala se и prosle godine). 

с) Neadekvatan izbor predloga evidentirali smo и determinaciji mesta oЬlicima 
akuzativa i lokativa. Konkretno, predlog па se pojavljuje kod obelezavanja unutrasnjeg 
prostora, а predlog и vanjske strane nekog mesta, mada se ocekuje obrnuti raspored (ВШ 
smo па Novi Sad, gledala sam film и televiziji). Takode, umesto predloga pred uz imenicu 
u instrumentalu, oЫiku koji inace odgovara kontekstu, realizovan је predlog ispred (npr. 
ispred pistoljem violina nece da svira). 

N avedeni proЫemi su sasvim razuшljivi ako se ima u vidu situacija u jednom i drugom 
kontaktnom jeziku. Madarski jezik ne poznaje predlosku kategoriju, ра ne шоzе Ьiti 
adekvatan uzor za stanje и srpskom jeziku. S druge strane, srpski jezik ima dve padezne 
forme, slobodnu i vezanu, а па izbor predloga uticu razliCite morfosintaksicke okolnosti. 
Pored medujezicke interferencije ne treba zanemariti ni uticaj lokalnog srpskog govora. 

PROBLEMI И REALIZAC/J/ PREDLOSKO PADEZNIН KONSTRUKC/JA И 
SRPSKOM КАО SEKUNDARNOM JEZIKU 

Rezime 

И radu se razmatraju greske и realizaciji predloskih padezпih koпstrukcija, pretezno 
mesпog, vremeпskog i iпstrumeпtalnog karaktera, zabelezene kod S/M Ыlingvalnih uceпika 
visih razreda osnovпe skole. Greske se manifestuju и upotrebl predloga, i to bllo da su 
izostavljeni, ili, pak, neopravdano realizovani, а registrovanaje i pojava neodgovarajuCih 
predloga. S obzirom па to da mai!arski jezik пе poznaje prepozicije nesumпjiv је uticaj 
primarnog jezika па srpski kao sekundarni jezik. 
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Dubravka Valic Nedeljkovic, Filozofski fakнltet, Novi Sad 

NASERECI 

/nterkulturni i multijezicki projekat 

Mediji u Vojvodini prema statistickim podacima odгazavajн nacionalnu i jezicktJ 
sti·uktuгl1 stanovnika оvЉ ргоstога. 

Medutim, stvaшost је sasvim dшgacija. Рге svЉ d1·zavni elektгonski mediji 
koncipi1-a11i davnih pedesetih i sezdesetih kao pI"opagandno glasi}o llSmeгeno ргеmа 
zemljama lstocnog Ыоkа nakon sukoba povodom Rezolucije InfoпnЬiгoa sedamdesetih i 
osamdesetih spontano postaju pгomotoгi medunacionalne toleгantnosti i iпteгkultu
гalizma, da Ьi devedesetih od njih ostao sшno statisticki podatak u izvestajima d1·zпvne i 
pш1ijskih administгacija - cifгe koje bi tгebalo da budu mateгijalni dokaz ostavгivanjп 
pгoklamovanih i Z()konom definisanih ргаvа nacionalnih manjina na ovim pгostoгima. 

Pгojekat "lnterkultш-na i multijezicka novinaгska radionica" koji se vec dгugi 
semestar (zimski 1997 i letnji 1998) 1·ealizuje uz podгskн Confidence-building Measuгes 
Ргоgгаmа Savet() Еvгоре okupio је mlade novinш·e pocetnike iz гedakcija ш1 

madш-skom, гumunskom, шsinskom, ukгajinskom, slovackom i нpskom jeziku i 
visokoskolce koji па Novosadskom univeizitetн studiгaju ш1 katedшma pomeпнtih 
jezika sa nameгom da se ukaze na i-askoгak izmedu statistike i realnosti н vojvodanskim 
medijima. Cilj piojekta је bio da se iskгeiгa model multijezickih i interkultuшih novina 
(Na.~e rеёђ koje се afim1isati sve jezikc i kнlture oviћ prostora нvaznvajuci njihove 
specificnosti i tr·agajLJci za clen1enti111<1 koji il1 sрајајн, daklc n10dcl visejezicпog medija 
koji ро koпcepciji i sad1·zini odud;:ll'a od postojcciћ tl sav1·emenoj politickoj javnosti 
pokazujt1ci da raznovгsnost н jezickom iz111zu moze ozn()cavati kol1ezioni elemeпt, а пе 
kultuгnu i nacionalnu Ьагiјеп1. ldeja је nastavak one iz sedamdesetih kada је studentski 
list Novosadskog нniveгziteta INDEX izlazio petojezicno. Tad() su 1·edakcije п1dile 
paп1lelno i svaki uгednik јс stпнш ш1 svom jeziku шedivao samostalno. Коп1k dalje је 
pгojekat Intakulturna i mu/tijezi,':ka /'lиlionica koji је okupio studente i mlade novinai·e lt 

jednu zajednicku гedakciju ciji је rezt1ltat njuzleteг na 6 jezika ne paгalelno egzistiп1juci 
vec pгozimajнci se. То znaci da је celu skolsku godinu delovala гedakcija и kojoj Stl 

njeni clanovi pisali о licnostima i dogadпjima nc samo iz sopstvene kultшe vec i onih sa 
dгнgog jezickog podгucja. Opгedeljivali sн se p1·ema dogadaj11 i licnosti а ne piema svom 
mateшjem jezikн. 

Pl-ojekat је pokazao da SU takve noviпe moguce ј jos nesto, da postoji inteI"eS, 
p1·oizasao iz роtгеЬе, za ucenjem jezika sгedine. Ideja gotovo potptшo nestala iz ш1sе 
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ob1-azovne p1·akse. lspunjavajuci upitnik sastavljen od 5 pitanja о medunacionalnom 
st1.Zivotu na tlu Vojvodine i ulozi medija, gotovo 80% ucesnika и pгojektu izгazilo је 
zelju da uce jedan od jezika koj i se govшe na ovim pгostшima i naveli su da takva 
mogucnost и Novom Sadu, na zalost, ne postoji. Na pгimer I"usinski, гumunski, slovacki 
ili ulпajinski moze se uciti samo na akademskom nivou i na pгivatnim casovima. 
Pгacenjem dogadaja sa dгugih kulturnih i jezickih podrucja ucesnicima и pюjektu se 
otvol'ila jedna d111gacija pe1·spektiva na inteгkultuп1lnost i multijezicnost. 

1 ostali odgovoгi iz navedenog upitnika zasluzнju nasu punu paznju је1· odslikavajн 
stanje u medфma na jezicima nacionalnih manjina i dшstvu sa stanovista mladili 
novinaш, uglavnom honoraгaca, koji u tim 1·edakcijama rade i njihovog auditшiju111a -
studenata · ovog fakulteta. Na pitanje "Kako i koliko mediji danas ne mogu odnosno 
mogu i пе smeju odnosno smeju da podsticu i neguju nas suzivot?" Osim zameгki da 
"mogu i mшaju ali to ne cine" ucesnici pгojekta su naveli i svoja zapazanja, na ргimег: 
"Кi·oz medije se druge lrultuI"e reflektuju uglavnom zahvaljujuci entuzijazmu pojedinaca 
- clanova 1·edakcijskog tima ili dopisnika." u upitniku su ш1pisali i to sta bi ро njihovom 
111isljenju mediji moшli da afitmisu. Za ovu p1·iliku izdvajamo nekoliko odgovoгa: 
"Mediji mogu mnogo uciniti na poboljsanju suzivota. U nasoj s1·edini to Ьi mо1Ћо da 
bude p1·ioritetni zadatak medija - i onih na s1pskom jeziku i onih na jezicima manjina. 
MoZda bi pгavi nacin bio kada bi se, umesto posebnih ргоgгаmа redakcija na jezicima 
manjina, dalo vise pгostora manjinama u medijima koje p1-ate piipadnici svih naгoda -
rec је prvenstveno о programirna d1·zavne TV, koji imaju najveci uticaj Шl siюke rnase." 

Jedan od cesto navodenih odgovora Ъiо је da mediji deluju kontrap1·oduktivno -
tacnije, da mnogi cak produЬljuju jaz izmedu nacija, kultuп1 i jeziak. Ovo misUenje 
koreliп1 sa najcescirn odgov01·om na ргvо pitanje navedenog upitnika: "Koliko se 
stvarno ne/poznajemo?" Vecina ucesnika u pгojektu ра tako i и ispunjavanju upitnika 
smatгa da је to "malo, sasvim nedovoljno". Takav odgovor eksplicjгaju na sledece 
nacjne: "Kulture egzisti1·aju pa1-alelno, а prozimanje је mahom pгotokolaшo, i to па 
гelaciji etnicka kultura - vlast, а ne i izmedu etnickih kultura." "Poznajemo ont1 
negativnu stшnu - steгeotipe jedne о dгugjma." "Vise se poznajemo na lokalnom nivoн i 
infoimativno ргеkо kulturnih manifestacija, pгigodno." 

Na pitanje "Sta najvise nedostaje nasem medusobnom nepoverenju?" naJcesc1 
odgovoг је "toleгancija, razumevanje, isk1·enost". Evo nekih odgovoп1: "Тоlеп:шсiја, 
poznavanje dгugih kultuгa od malih nogu, negovanje svesti о mнltikultшalnosti 
Vojvodine." "Shvatanje l'azlika koje postoje medu nama i na taj nacin pгevazilazeпje 
ргер1·еkа и svakodnevnoj kornunikaciji i medusobnoj saradnji." 

Navedeni odgovoгi korelii-aju sa onima datim na pitanje "Sta najvise ne/smeta u 
odnosu prema nacionalnim manjinama?" - ucesnici и projektu su najcesce navodili 
da је to "netoleгantnost i neuvazavanje osobenosti i 1-azlika". Evo i nekoliko 
pojedinacnih odgovoгa:" Negativna slika gotovo svih nacionalnih manjina u mediji111a 
stvarana mahom па izjavama 1-adikalnih lidera i vecinskih i manjinskih politickill 
stгanaka"; "netole1-antnost koja se ogleda pгilikom 1-azgovшa rnanjina и pгisustvн osoba 
koje ne razumeju njihov jezik." "K01·iscenje manjina kao kulise 1-avnopгavnosti, 
tгansparente za politicke i kvazipoliticke ciljeve, otkiivanje manjina i visejezicnosti kпо 
egzotike i njihovo pгikazivanje na TV." 

Na osnovu odgovшa na 5 otvorenih pitanja и upitniku о medunacionalnom 
suzivotu па tlu Vojvodine i ulozj medija studenata katedгi za rnadaгski, slovacki, 
гumunski, гusinski i srpski jezik, kao i rnladih novinaгa, uglavnom honoгaшih sa1·adnika, 
и medijima па navedenim jezicima koji su inace ucestvovali u pгojektu "lnteгklultuгna i 
multijezicka novjnai-ska гadjonica" Saveta Еvшре - mozemo zakljuciti da se danas н 
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Vojvodiпi пе ncguje dovoljno i11te1·ku\tumlnost. П1Ultijezicnost i toleпшcijn t1 
svakodnevnoш zivotu. i da se to jas110 oёituje L1 medijima, kao i du postoji zelja zn 
uёenjem jezikn sredine nli dn takve mogucпosti пе postoje. Mozda bi jcdan od putcvп сlп 
do promena dode bili i multijeziёki mediji koji Ьi iпformislali visc о dr11gi111 kultшan1п а 
n1anje sc zatvaп1Ji LI sopstve11i jezik i sopstven\I k11Њлt1 sto роsеЬ1ю vazi zn veci11sk11 
пaciju i njen jezik kojoj inace i sama pripadam. Emitovanje prog1·пma u elektгonskim 
n1edijimn ш1 7 jczika i stampanjc dnevnЉ, sedmic11il1 i periodiёnill noviш1 i puЫikncijn 
nn isto toliko jezikn пе zпnёi istovremeno i nfirmaciju inte1·k11Jtu..-a\11osti i nшltijeziёnosti. 
Т.·ebnlo Ы uёiniti dodntni пароr i infom1isati se medusobno. 

1 z3 kt·aj dozvolite mi da vam kao ilustracUu svega recenog prep1·icam п1zgovo1· sп 
jcdnim od нrcdnika, i11аёе dobronamemiћ i otvorenЉ zn saradnjн; zamolila sпm da se u 
cmisiju о projektu нkljuёe 11ёesnici ciji su matemji jezici razliёiti ali dovoljno Ыiski dп 
se medusobno bez p1·evoda nюgu razumeti uz malo dodatnog nnporn. Urednik је i·ckno 
da је to jnko dobrn idejn а)ј da ПС moze jer се SC dovesti U pitanje potreba postojn11jD 
p1·ogп1111n nn njegovon1 ntntemjem jezikн н obimн 11 kojcm se sndn emit11je. То jcst 
postoji opnsnost dп "neko" sl1vnti dn se svi mcdusobno mogu 1·nzш11eti sn 111пlо t1·11dп i 
dodntnog jeziёkog znп11jn i obП1zovanja, ра је stoga mnogo mнdrije i politicki 
opп1vdanije da ipnk u studijt1 bt1de sinшltani prevodilnc. 

Summary 

Tlzus, we сап drmv the conclusion that in Vojvodina, interculturalism, 
multilingualism and tolerance are insufficiently cherished in Vojvodina today, 'rvhich is 
clearly reflected in Vojvodina today, 1-vhich is clearly reflected in the media. At the same 
time, people living here do show their wish to learn 'rvhat is locally called "tће 

language of опе' s environment", but such opportunities do not exist. Опе ој the ~vay.\' to 
change the situation might Ье througlz multilingual mass media that could provide тоге 
information оп other cultures and neutralize the tendency to~vards enclosures in t/1eir 
own /anguage and culture: the statement particu/arly 1·eferJ" to the majo1·ity people апс! 
lang1юge, ра.1·1 o,f 'rv/1iclz 1 myself ат. Broadca.\·ting and/or puЬ/is'1ing daily, ~veekly аш/ 
other· puiщlit:a/.r i11 .:.·even language.\·, doe.i; 1юt 11ece~'.rat·ily теап tliat i11teгcultuJ'(1/ity 

and multinguali.\'m аге given fai1· clzances Јог .:.·elf-a.rsertion. Ап miditional ejj'ort is 
needed - mutual media action ој all }Vith all. That such ап option has а chance to 
Ьесоте reality has Ьееп demonstrated оп а micro-level Ьу the project "MulticuLtural 
and Multilingual Journalists' Workshop" carried out in 1997198 Ьу the Novi Sad School 
ој Joumalism }Vith the support ој Council ој Europe's Confidence -Building measures 
Program. 
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