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PREDGOVOR 

Drustvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine organizovalo је decembra 1994. godine 
peti ро redu simpozijum KONTRASТIVNA JEZICKA ISTRAZIV ANJA i time sa malim, 
ali razumljivim, zakasnjenjem nastavilo tradiciju trogodisnjeg odrzavanja simpozijuma 
posvecenih jednoj oЫasti primenjene lingvistike - kontrastivnim jezickim istrazivanjima. 
Prvi takav simpozijum Ьiо је organizovan u Novom Sadu 1979. godine i vec tom prilikom 
na njemu su uzeli ucesca lingvisti ne samo iz citave tadasnje Jugoslavije vec i iz inostran
stva, i to ne samo iz okolnih zemalja, prirodno zainteresovanih za kontrastivna izucavanja 
svog i naseg jezika, vec i ostalih evropskih zemalja. Ovakav odziv sasvimje razumljiv, jer 
је Jugoslavija Ьila medu prvim evropskim zemljama koja је imala jedan znacajan kontras
tivni projekat, а takode i prva zemlja istocne Evrope kojaje osnovala drustvo za primenjenu 
lingvistiku. Na V Simpozijumu odziv ucesnika Ьiо је takode znacajan, uprkos teskim 
politickim i istorijskim okolnostima u kojima se odrzavao. ZahvaljujuCi ucesnicima sa 
strane Simpozijum је ocuvao svoj medunarodni karakter. 

Odrzavanje V Simpozijuma vremenski se podudarilo sa proslavom cetrdesetogo
disnjice osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tako da је, zajedno sa ostalim 
znacaknim manifestacijama, i on uvrsten u aktivnosti kojima је obelezena ova znacajna 
godisnjica, Filozofski fakultet је, inace, Ьiо domaCin svih prethodnih simpozijuma, kao i 
Drustvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, i u vise navrata mu pruzao moralnu i 
materijalnu podrsku. 

Zbornik radova koji prati i poslednji odrzani Simpozijum, vec prema ustaljenom 
oЬicaju donosi priloge ро redosledu izlaganja tema koje se odvijalo u jednoj plenarnoj 
sednici i cetiri sekcije. То znaci da su radovi, u meri u kojoj је to Ьilo moguce, grupisani 
prema tematskim okvirima, а na kraju knjige, pre sadrzaja, nalazi se indeks autora, sto treba 
da omoguci lakSe snalazenje prilikom traganja za odredenim prilozima. 

Organizacioni odbor Simpozijuma i Redakcioni odbor Zbornika radova zahvaljuju se 
svim domacim i stranim lingvistima koji su svojim ucescem na Simpozijumu pokazali da 
kontrastivna jezicka istrazivanja i dalje predstavljaju znacajnu oЫast primenjene lingvisti
ke, а svojim radovima doprineli njenom daljem unapredenju. Zahvalnost takode pripada i 
Ministarstvu za nauku i tehnologiju SrЬije i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu koji su 
finansirali odrzavanje skupa i stampanje Zbornika. 

Radmila В. Sevic 

Mihal Tir 





Ranko Bugarski, Filoloski fakultet, Beograd 

KONTRASТIVNA GRAMATOLOGIJA 

Posle pocetaka koji su mnogo oЬecavali, kontrastivna jezicka istrazivanja prosla su 
kroz period izvesne stagnacije i preispitivanja, da Ьi и poslednje vreme ponovo dozivela 
siru afirmaciju na unekoliko izmenjenim osnovama. Njihov dalji uspon mogao Ьi, izmedu 
ostalog, da zavisi i od toga da li се, i sa kakvim uspehom, ukljucivati и svoj domen nove 
oЫasti, koje ranije пisu sagledavaпe и koпtrastivпoj optici. Na пasem prethodпom naucпom 
skupu ove vrste mi smo izпeli јеdап takav predlog za moguce prosireпje, i to и pravcu 
izrazitijeg zahvatanja sociolingvistickog konteksta и kome funkcionisu jezicki sistemi 
(Bugarski 1991). 

Ovom prilikom, и istom duhu i takode samo и opstim naznakama, govoricemo о 
mogucnsotima uspostavljanja ravnoteze и kontrastivnom proucavanju glasovnog i grafic
kog medijuma ostvarivaпja jezika. Ovaj odnos је i ovde, kao uglavпom i и drugim oЫastima 
proucavanja jezika, najcesce Ьiо na stetu ovog potoпjeg medijuma. Naime, ро pravilu su 
kontrastirani sistemi govorпog jezika, ili eventualno govor zabelezen и pismu, ali jedinice 
i strukture pisaпog jezika, sistemi i koпveпcije pisanja, zпаtпо su rede Ьivali predmet 
kontrastivne analize. 

Predmet ovog osvrta Ьiсе, dakle, nauka о koпtrastiranju pisama - kontrastivna 
gramatologija. Teпnin gramatologija upotreЫjavamo и njegovom legitimnom, iako ne 
opsteprihvacenom а ni jedinom, zпасепјu opste nauke о nastanku i razvoju pisma, te о 
vrstama pisama. U ovoj primeni termin је prvi upotreЬio Amerikanac 1. Ј. GelЬ, stavljajuCi 
ga и podnaslov svoje uticajne knjige iz 1952. godine, а оп se danas siroko koristi i и ruskoj 
nauci (v. npr. Volkov 1982). Pod istim imenom postala su poznata i sira razmatranja teorije 
i filozofije pisma i pisanja (upor. Derida 1976). Gramatologijom se, inace, nekada naziva 
i gramaticka metateorija. Sintagma kontrastivna gramatologija, koliko namje poznato, prvi 
put se upotreЫjava и ovom пasem prilogu. 

Da Ьismo za nase danasnje potrebe koliko-toliko orgaпizovali prostor pisanogjezika, 
pocecemo od оsпоvпе tipologije pisama. (Ova tipologija, uz mnoge druge aspekte pisma i 
pisanja, podrobnije se razmatra и knjizi: Bugarski 1995 - и stampi). Sva ranije ili danas 
postojeca pisma mogu se пајрrе podeliti na semasiografske (piktografske i ideografske) 
sisteme, kod kojih graficki simboli direktno upucuju na predmete i znaceпja, ра to stoga 
jos nisu prava pisma, i glotografska pisшa, gde se graficki prikazuju jedinice pojedinih 
jezika, na razliCitim пivoima struktшe. Ро ovom kriterijumu takva pisma se dalje dele па 
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logografska (ili morfografska) i fonografska, а ova druga na silaЬicka i alfabetska (uz neke 
dopune i komplikacije u koje ovde ne moramo ulaziti). 

Ako se na ovoj podlozi zapitamo о vrstama relevantnih entiteta koji podlezu kontra
stiranju unutar i izmedu sistema pisanja, njihovih predstavnika i varijeteta, najpre zaklju
cujemo da, generalno govoreCi, relevantnost kontrastivne analize raste iduCi od pocetka 
date klasifikacije prema njenom kraju. Semasiografska grana zapravo se sa stanovista 
kontrastivne lingvistike moze u celosti zanemariti, jer se - bar pri uobicajenom shvatanju 
pojma kontrastiranja - ne vidi teorijski smisao, а jos manje pedagoska svrha, kontrastivne 
piktografije ili ideografije. Nasuprot tome, glotografska grana, kao inherentno jezicka, nudi 
mnogo bolje mogucnosti, iako пе podjednako u svim svojim ograncima. Kontrastivna 
logografija/morfografija је svakako zamisliva (npr. kontrastiranje kineskog pisma sa nje
govimjapanskim derivatom zvanim kandi), ali Ьi zbog prirode ovakvih pisama Ьila krajnje 
komplikovana. Nesto је bolje kod kontrastivne silabografije: ne vidi se, doduse, svrha 
eventualnog kontrastiranja npr. hetitskog silabarija i onog kojije za svoj jezik ceroki saCinio 
indijanski poglavica Sekvoja, alije vec Ыize pameti kontrastivno suceljavanje dvaju Ыisko 
srodnih japanskih silabarija, katakane i hiragane. 

Kategorijalno posmatrano, daleko najbolje mogucnosti pruzaju alfabetska pisma, 
koja fonografski princip ispoljavaju u najcistijem vidu. Tu smo vec и zamisljenom sredistu 
kontrastivne grafologije, koja dopusta kontrastiranje prema raznim parametrima. PolazeCi 
od podele alfabeta na konsonantske i potpune, nasli Ьismo daje srazmerno teze kontrastirati 
izmedu ovih tipova (npr. arapski/latinski, hebrejski/Cirilica, devanagari/grcki), а lakse 
unutar svakog od njih (npr. arapskiЉebrejski, latinica/Cirilica, hebrejski/devanagari). Iza 
ove razlike na neki nacin nesumnjivo stoji tertium comparationis, и principu to lakse 
odrediv sto su kontrastirane jedinice slicnije - ali ovim pitanjem se ovde ne mozemo dalje 
baviti. 

Kontrastiranje alfabetskih pisama najpre se odnosi na broj i vrstu znakova koje sadrze, 
segmentalnih i suprasegmentalnih. S obzirom na prve, tu spadaju inventar i distriЬucija 
konsonantskih, vokalskih i eventualno poluvokalskih grafema, zastupljenost i vrsta dijak
ritickih znakova (ра tako vidimo npr. da sh. latinica ima pet znakova za konsonante sa 
dijakriticima - с с d s z - dok sh. Cirilica nema nijedan), postojanje ligature (znakova kao 
ЈЕ, се) i dr. А sto se tice suprasegmentalnih znakova, gleda se da li se, i kako, ispitivana 
pisma sluze znacima za akcent, duzinu i slicno - pri cemu se duzina, na primer, moze 
obelezavati udvajanjem osnovnog znaka ili pak crticom iznad njega. (U ovom pogledu dva 
pisma naseg jezika se пе razlikuju.) 1 tako dalje. 

Тије, potom, pitanje valentnosti, tj. odnosa izmedu neke date grafeme i njoj odgova
rajuce foneme. Тај odnos moze da bude monovalentan (1: 1) kao kod sh. <k>=lkl; poliva
lentan (1 :vise) kao kod franc. <s>=/s/ ili /z/; ili ekvivalentan (vise: 1) kao kod span. <Ь> ili 
<v>=/v/ (prelomljene zagrade uokviruju grafeme, а kose foneme). 

Zatim, kontrastiranju је podlozan sastav segmentalnih grafema, koje mogu da budu 
jednostavne (prodstavljene jednim slovnim znakom) ili slozene (predstavljene nekom 
komЬinacijom slovnih znakova). Tako и potonjem slucaju nalazimo digrame (kao sh. lat. 
lj nj dz), trigrame (kao пеш. sch /s/, franc. eau /о/) i tetragrame (kao nem. tsch /с/). Sa 
izuzetkom upravo navedenih triju latinickih digrama, оЬа nasa pisma imaju iskljuCivo 
jednoslovne grafeme. 

Iz ovoga vidimo da varijacije postoje ne samo u broju i vrsti grafema nego i и njihovoj 
strukturi, odnosno и ortografskiш konvencijaшa reprezentovanja f'onema. А takvih varija-
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cija ima ne samo izmedu razlicitih alfabeta nego i unutar iste alfabetske porodice, ili istog 
alfabeta и sirem tipoloskom smislu reci. Na taj nacin moze se, pored medualfabetskog, 
govoriti i о unutaralfabetskom kontrastiranju (donekle analogno medujezickom i unutarje
zickom kontrastiranju). Uzecemo za primer latinicu, i to samo и evropskim jezicima. Broj 
znakova и evropskim nacionalnim varijantama latinice varira, oЬicno izmedu 26 i 30, 
zavisno od dijakritika, dopunskih grafema iz opste, intemacionalne latinice (q w ху) i dr. 
Medutim, razlicite konvencije и predstavljanju fonema glavni su uzrok ponekad znatnih 
razlika и pisanju istih reci, sto је posebno uocljivo kod imena. Tako kompozitor cije prezime 
mi nasom latinicom pisemo Cajkovski и engleskoj transkripciji doЬija lik Tchaikovsky, и 
holandskoj Tsjaikowskij а и madarskoj Csajkovszkij. Pri tome se jos mesanjem postupaka 
transkripcije i transliteracije mogu i и istom jeziku doЬiti razliciti likovi (npr. Gorbachoff 
odnosno Gorbachev и engleskom). 

Posebno је upecatljiv primer prezimena slavnog ruskog pisca Antona Pavlovica 
Cehova, koje se и razlicitim verzijama latinice pise na mnogo nacina, pri cemu su 
konstantne samo dve vokalske pozicije, dok za konsonante koji ih uokviruju ima zaista 
velik broj mogucnosti. Ovde necemo ispisivati sve moguce verzije niti ih identifikovati 
prema jezicima, ali сето da prikazemo raspoп varijacija, kako sledi: 

с е h о v 

с h v 

с х f 

Ch k ff 

Cz ch 

Cs kh 

Тј 

Тsј 

Tch 

Tsch 

Dakle, za prvu koпsoпaпtsku poziciju ima cak 9 reseпja, za drugu pet. а za trecu tri -
ukupпo 17 mogucnosti predstavljaпja triju konsoпaпata ove reci. (Upor. GelЬ 1963:240). 

Ovi primeri ukazuju паm па vazпo mesto koje Ьi moglo da pripadпe kontrastivnoj 
ortografiji, koja uz grafemski iпveпtar obuhvata pravopisпa pravila (upotreba velikih i 
malih slova, sastavljeпo i rastavljeno pisaпje, skraceпice, pozajmljenice, imena iz drugih 
jezika, upotreba rimskih i arapskih brojeva i dr.). Ovde spada i iпterpuпkcija, za koju Ьi se 
moglo ocekivati da се kod Ыisko srodnih pisama Ьiti maпje-vise ista, ali ipak povremeпo 
nailazimo па koпtrastivпo relevaпtпe osobeпosti и konveпcijama upotrebe istih zпakova 
(прr. obmuti upitпici i usklicnici па pocetku odgovarajucih iskaza и spanskom). 

Ne treba zaboraviti пi kontrastivnu grafetiku, koja Ьi grafoloske jediпice posmatrala 
spolja, s obzirom па пасiп izvodeпja slovnih znakova ројеdiпаспо i и пizu. Ти Ьi se раzпја 
obracala па velicinu i tip slova (upotreba majuskule i minuskule, kapitale, potom uncijale, 
poluuпcijale i kurziva, оdпоsпо ustava, poluustava i brzopisa), zatim eventualпe alografske 
varijaпte grafema па pocetku, и srediпi i па kraju reci (gde Ьi, па primer, kontrastivпi 
postupak utvrdio пajvecu dosledпost kod arapskog pisma), i drugo. Od grafoloskog iпteresa 
Ьilo Ьi i uporedivaпje imena grafema i njihovog redosleda и iпveпtaru, tj. abecedi/azbuci, 
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а kad је rec о starim pismima i varijacija и smeru pisanja. Nesto od svega ovoga teorijski 
је moguce vec na stepenu epigrafije i narocito paleografije; primera radi, poznata knjiga 
Viktora Novaka (1991) pruza bogat ilustrativni paleografski materijal - iako, razume se, ne 
na nacin podesen kontrastivnim istrazivanjima. No jos vece mogucnosti danas svakako nudi 
kontrastivna tipografija, usredsredena na proucavanje slovnih tipova i konvencija njihove 
upotrebe prilikom stampanja dela na razlicitim pismima. U njenim okvirima neke upravo 
nagovestene mogucnosti mogle Ьi da budu do kraja izvedene, obogacene i umnozene. 

Na kraju, kakva Ьi mogla da bude ukupna korist od ovako zamisljene kontrastivne 
gramatologije? Rekli Ьismo, visestruka. Sa teorijske strane, ona poseduje potencijal da 
unapredi teoriju pisma i tipologiju pisama kroz podrobno proucavanje slicnosti i razlika и 
unutrasnjoj i spoljnoj formi sistema pisanja i и nacinima njihovog funkcionisanja. А и 
pogledu primena, tu је mozda na prvom mestu ucenje i poducavanje Citanja i pisanja na 
nematernjem ili stranom jeziku, а и komblnaciji sa analizom gresaka. Ovo moze da bude 
osoblto korisno и visejezicnim sredinama, kao i и onima gde se masovno исе strani jezici. 
(Tako npr. Luelsdorff 1986 na osnovu detaljnih proucavanja izvestava о tipicnim ortograf
skim greskama Ьilingvala, narocito nemacke dece и pisanju engleskog.) Takode Ьi и 
ovakvom osvetljenju mogli jasnije da se sagledaju i adekvatnije protumace nalazi mnogih 
psiholingvistickih i neurolingvistickih eksperimenata sa korisnicima dvaju pisama - Ьilo da 
је rec о dvoazbucnim predstavnicima srpskohrvatskog ili, jos zanimljivije, о Japancima, 
Korejancima i Vijetnamcima, koji se naporedo sluze tipoloski veoma razlicitim pismima. 
(Za kratak osvrt na ovu materiju, uz upute na deo literature, v. Bugarski 1993 - и kontekstu 
teorije pisma). 

Sve и svemu, primena metoda i tehnika moderne kontrastivne lingvistike и prouca
vanju pisma i pravopisa mogla Ьi da doprinese sistematizovanju i metodoloskom izostrenju 
tradicionalnih pristupa ovoj proЫematici, uz otkrivanje novih istrazivackih horizonata. 
Time Ьi predlozeno ukljuCivanje kontrastivne gramatologije и okvir kontrastivnih jezickih 
istrazivanja doЬilo svoje puno naucno opravdanje, и teorijskom kao i и primenjenom smislu. 
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Ranko Bugarski 

CONTRASTIVE GRAММATOLOGY 
(Summary) 

This paper proposes the complemeпtatioп of traditioпal coпtrastive iпvestigatioпs of Ianguage with the 
study of writing systems and practices, in а more systematic fashion than has been customary to date, uпder the 
name of contrastive grammatology. Whi\e some other aspects of writing cou\d нsefully Ье sнbsumed Ьу this new 
discipline, i t is claimed that the best results might Ье expected in the study of phonographic ( especially a\phaЬetic) 
writing systems, in such suЬfields as contra."tive graphology and graphetics, orthography and typography. 
Coпtrastive research in these areas might deepen апd sharpen our insights апd procedures in the general theory of 
writiпg апd typology of writing systems, but also coпtribute а пеw angle in dealiпg with practica\ сопсеrпs Iike 
Iearniпg and teaching reading апd writiпg iп поп-паtivе \aпguages, or the psycholiпguistic and пeuroliпguistic 
coпsequences of Ьiliteracy. Апу sigпificaпt results achieved aloпg these lines wou\d justify, both theoretically апd 
practically, the proposed iпc\usion of coпtrastive grammatology iп coпtrastive liпguistics. 
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Melanija Mikes, Novi Sad 

SPONTANA KONTRASТIVNA ANALIZA 1 RANA DVOJEZICNOST 

UVOD 

ZalazuCi se za celoviti i dinamicni model usvajanja i ucenja jezika, Titone smatra da 
se jezicko ponasanje ne moze svesti na puki sistem govornih navika, kako to objasnjava 
Вlumfild, niti na sistem kognitivnih procesa, kako tvrdi Comski. Jezicko ponasanje, kao i 
svako drugo ponasanje, zavisi od strukture licnosti, kao korena i izvorista ulaznih i izlaznih 
procesa. Celoviti i dinamicni model usvajanja i ucenja jezika zasniva se na humanistickoj 
koncepciji psiholingvistike. То је koncepcija koja generickom pojmu coveka suprotstavlja 
pojam coveka kao licnosti, naglasavajuCi ono sto је individualno u covekovoj celovitosti i 
jedinstvenosti (Titone 1994 ). 

Sedamdesetih godina vodila se zucna diskusija izmedu psiholingvista koji su zastupali 
behejvioristicka shvatanja i nativista, pre svega и Americi. Posebno se pokazala znacajnom 
teza Rodzera Brauna da deca, pored toga sto memorisu ono sto сиј и, izvode i jezicka pravila 
iz onog sto cuju, jer је ljudski mozak tako programiran da и odredenom periodu ljudskog 
zivota, а misli se na rano detinjstvo, preraduje ono sto percipira putern sluha (Brown 1973 ). 

Neki istrazivaci ranog usvajanja nernaternjegjezika (Dulay & Burt 1974), trudeCi se 
da govore u prilog Braunovoj tezi о kreativnom procesu и strukturiranju idiolekta, pokusali 
su cak da negiraju znacaj transferencije iz maternjeg jezika и nematernji. Naime, ove 
autorke su smatrale da se pridavanjem znacaja pojavi transferencije govori и prilog 
behejvioristickoj teoriji. 

Nemacki lingvista Henig Vode (Wode 1983) prihvatio је ideju о kreativnorn procesu, 
ali se nije slozio sa misljenjem koje pojavu transferencije dovodi и vezu sa behejvioristic
korn teorijom. Vode smatra daje transferencija integralni deo covecjegjezicko-kognitivnog 
mehanizma koji omogucava usvajanje nematernjeg jezika uopste. 

Misljenje о znacaju transferencije poklapa se sa teorijskim pristupom od kojeg se 
polazi и ovom radu. Pojava transferencije nas upucuje na razrnisljanje о onome sto prethodi 
i omogucava tu pojavu, а to је spontana kontrastivna analiza kao propratna pojava и procesu 
istovrernenog usvajanja dva jezika (ili vise jezika) и ranom detinjstvu. Naime, ako deca ne 
usvajajujezike pukim memorisanjern, vec preraduju govor koji cuju i izvode jezicka pravila 
na osnovu jezickog inputa koji su memorisali, onda deca koja sн izlozena inputu dvaju 
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jezika izvode kontrastivna pravila. Опа cesto prenose pravila jednog jezika u drugi jezik, 
sto ne Ьi Ьilo moguce bez prethodne spontane kontrastivne analize. 

U ovom radu paznja се Ьiti usmerena na analiticke postupke koje deca primenjuju da 
Ьi zatim pravila koja su formirala na osnovu svoje spontane kontrastivne analize prenele iz 
jednog jezika u drugi jezik. 

U razvoju govora dva deteta koja su istovremeno usvajala srpskohrvatski i madarski 
jezik (Ester i Eta) i tri deteta koja su istovremeno usvajala srpskohrvatski, madarski i 
nemacki jezik (Vuk, Uva i Egon) zabelezen је Citav niz slucajeva transferencije morЉsin
taksickih pravila madarskog jezika. u srpskohrvatski i nemacki jezik, kao i prenosenja 
pravila srpskohrvatske gramatike и madarski ili nemacki jezik. Primeri о kojima се Ьiti reci 
и ovom radu potvrduju da prilikom usvajanja dva ili tri jezika istovremeno deca cesto 
spontano priЬegavaju kontrastivnoj analizi. 

1. SLOBODNE I VEZANE MORFEME 

Jedna od Ьitnih strukturalnih razlika izmedu srpskohrvatskog i madarskogjezikaje u 
tome sto u madarskom kao aglutinativnom jeziku razlike izmedu vezanih i slobodnih 
morfema nisu tako jasne kao u srpskohrvatskom jeziku. Deca koja su paralelno usvajala 
srpskohrvatski i madarski jezik Ьila su sklona da i srpskohrvatsku glagolsku sintagmu 
analiziraju na naCin kako to Cine kada је u pitanju madarska glagolska sintagma. Tako su 
sufiksu -la pripisali isti status kao i pomocnom glagolu sam, а enklitici ga isti status kao i 
nastavku za drugo lice jednine -s, ра ih ро svom nahodenju i razmestaju. 

1.1. 2;3;4 

Eta: Videgalasam. 

Umesto: Videla sam ga. 

1.2. 3;6;0 

Uva: Еј! Pskames. 

Umesto: Prskas me. 

2. GLAGOLI SA PREFIKSOM 

Na slican naCin deca postupaju i sa glagolskim prefiksima. Naime, iako madarski 
glagolski prefiksi imaju slicna strukturalna svojstva kao i prefiksi u indoevropskim jezici
ma, oni su zadrzali karakteristike adverba od kojih poticu, ра cesto funkcionisu kao 
slobodne morfeme. Oni mogu cak i da stoje umesto citave recenice kojom se daje pozitivan 
odgovor па postavUeno pitanje. 

2.1. 2;0;2 

Majka: Jesi li popila vodicu? 

Ester: Ро. 

2.2. 2;4;17 
Baka: Hast du verstanden? 

'Jesi li razumeo?' 

Egon: Ver. 

2.3. 2;7;16 

Baka: Hast du pisch-pisch gemacht? 
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'Jesi li piskio?' 

Egon: Ge. 

Posebno је zanimljiv primer 2.4. jer је dete primenilo i semanticku analizu. Naime, 
dete је prvo identifikovalo znacenje srpskohrvatskog glagola pokriti sa madarskim glago
lom takar, koji, kad mu se doda prefiks ki- (kitakar), znaCi "otkriti". IntegrisuCi srpskohr
vatski glagol pokriti и gramaticku strukturu madarskog jezika, devojcica stavlja prefiks ki
ispred glagola kad saopstava majci da se otkrila. 

2.4. 2;3;6 

Devojcica lezi u krevetu i otkriva se. Saopstava majci sta је uradila. 

Eta: Kipokrildztaт. 

'Otkrila sarn se.' 

Primer 2.5. ilustruje takode prisustvo semanticke kontrastivne analize. "Ofarbam" se 
и madarskom kaze befesteт. Posto је identifikovao znacenje madarskog prefiksa Ье- sa 
srpskohrvatskim prefiksom и-, decakje u tvorbl srpskohrvatskog glagola upotreЬio prefiks 
и- kao leksemski ekvivalent madarskog prefiksa Ье-. 

2.5. 2;10;17 

Egon: Mogu ufarbaт ovu zidu. 

'Mogu da of arbam ovaj zid.' 

3. KAUZAТIVNA UPOTREBA GLAGOLA 

Kauzativna upotreba neprelaznih glagolaje и srpskohrvatskomjeziku veoma retka, i 
oЬicno је popracena dodatnim semantickim obelezjima. Medutim, и madarskom jeziku 
tvorba kauzativnih glagola od neprelaznih i prelaznih glagola је veoma produktivna 
pomocu sufiksa -tat/-tet. Verovatno pod uticajem tog svojstva madarskog jezika, dvojezic
na deca su, koristeCi se enklitickim oЫikom zamenickog objekta, upotreЫjavala srpskohr
vatske neprelazne glagole u kauzalnom znacenju. 

3.1. 2;8;19 

Dete se ljuti па svoju majku, koja је silom "cini" da pliva. 

Eta: Uvek те plivaS. Ne voliт te vise. 

3.2. 2;8;22 

Dete zove svoju sestru. Obecava јој da се јој pomoCi da side sa ljuljaske. 

Eta: Dodi, Esti! Ја си da te sideт. 

3.3. 3;10;7 

Dete trazi pomoc da Ьi sislo sa ljuljaske. 

Uva: Sidi те dole! 

4. GLAGOLI EGZISTENCIJE I POSEDOV ANJA 

U madarskom jeziku glagol van је glagol egzistencije kad subjekat stoji и nominativu, 
а glagol posedovanja kad subjekat stoji и dativu. Stoga su dvojezicna deca i u srpskohrvat
skomjeziku zamenicu ili imenicu koja oznacava posesora stavljala u dativ, upotreЫjavajuCi 
naizmenicno glagol iтati i glagol јеsат. 
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4.1. 2; 1;22 

Eta: / meni ima nenica. 

'1 ја imam nenicu (maramicu). 

4.2. 2;1;26 

Eta: Nema tebl gomb. Ја си ti dati gomb. 

'Тi nemas dugme. Ја cu ti dati dugme.' 

4.3. 2;3;22 

Eta: Estiki пета llonka. Ј ја imam medu. 

'Estika nema Ilonku (lutku).' 

4.4. 2;4;28 

Dete pita majku. 

Eta: Tebl ima? 

'Тi imas?' 

4.5. 4;2;14 

Dete i baka prave brodove od lego-kocaka i dete pokazuje baki koliko је brodova 
napravilo. 

Vuk: Vidis, ја imam vise. Meni ima pet. 

'Ја imam pet.' 

4.6. 4;3;25 
Uva: И bajkama su suncetu oko, ali stvarno nisu. 

'U bajkama sunce ima oci, ali stvarno nema.' 

5. NOMINALNE SINTAGME SA POSESIVNIM ZNACENJEM 

Posesor se i u nominalnim sintagmama katkad javlja u dativu, а u nemackoj recenici 
javlja se predlog zи koji zahteva dativ. 

5.1. 2;2;23 

Eta: Gde је druga kocka meni? 

'Gde је moja druga kocka?' 
5.2. 3;0;2 

Baka: Was ist das? 'Staje to?' 

Uva: То је guma satoru. 

'То је guma satora (tj. gumica koja pripada satoru).' 
5.3. 2;6;10 

Decak pomaze baki da skloпi сеЬе. Оп misli da сеЬе pripada пjegovom оси jer lici 
па сеЬе пjegovog оса. 

Egon: Das ist zи Vati. 

'То је tati (tj. tatiпo).' 

Medutim, и primeru 5.4. u madarskoj recenici, и kojoj Ьi dativ mogao da se pojavi, 
пјеgа nema. Umesto пјеgа dete dodaje madarski posesivпi zпak -е (Ьdkoe) imenici koja 
ozпacava posesora, analogпo upotreЬi srpskohrvatskog sufiksa -in (bakin). 
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5.4. 2;7; 1 

Dete pokazuje na kisobran koji visi na vesalici i govori majci. 

Uva: Ez а Meli Ьdkoe esernyб. 

'То је kisobran bake Meli.' 

6. MESNE PADEZNE KONSTRUKCIJE 

Visejezicna deca su identifikovala funkciju srpskohrvatskih predloga sa madarskim 
postpozicijama, ра su stoga katkad u madarskim recenicama stavljala postpozicije na mesto 
koje pripada u srpskohrvatskomjeziku predlozima. То se desavalo i sa madarskim sufiksi
ma. 

6.1. 2;3;7 

Majka se ljuti, jer је neka muva stalno оЫесе. Dete reaguje na to. 

Ester: Nem szallt ra teged. 

'Nije sletela na tebe.' 

6.2. 4;2;26 
Uva: Nezd, а macska alatt aut6. 

'Gledaj, mackaje ispod auta!' 

6.3. 4;5;19 

Majka: Mit csinalt а macska? 

'Staje radila macka?' 

Uva: ElszokOtt. Кi. Alatt kapun. 

'Pobeglaje. Napolje. Ispod kapije.' 

6.4. 4;5;19 
Uva: Nem akarok а mellett Vukifekйdni. 

'Necu da lezim kraj Vuka.' 

6.5. 4;6;13 

Majka: Кitбl kaptad ezt? 

'Od kog si to doЬila?' 

Uva: Ezt kaptam tбl. Тбl. Esztitбl. 

'То sam doЬila od. Od. Od Estike.' 

7. UPOTREBA POMOCNOG GLAGOLA 

Trojezicna deca su na osnovu leksemske podudarnosti nemackog glagola sein sa 
srpskohrvatskim glagolomjesam, glagol sein upotreЫjavala u funkciji pomocnog glagola 
za gradenje perfekta u nemackomjeziku i tamo gde prema pravilima nemackogjezika treba 
upotreЬiti glagol haben. 
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7.1. 2;3;4 
Vuk: Нier ist Vukili geschrieben. 

'Ovde је pisao Vukili.' 

7.2. 4;3;27 
Vuk: Wo ist Minnie gelassen den Messer? 

'Gde је Mini ostavila noz?' 



7.3. 2;6;9 

Decak daje baki casu koju је ispio. 

Egon: Das ist Egili getrиnken. 

'То је Egili popio.' 

7.4. 2;6;19 

Egon nabeduje svog pola godine mladeg rodaka Gezu da је slomio stolicu, koja је и 
stvari vec Ьila polomljena. Baka stiti Gezu. 

Baka: Das hat Bakili gemacht. 

'То је baka uradila.' 

Egon: Das ist Bakili gemacht. 

'Ваkа је to uradila.' 

Na uzrastu 2;7 devojcica Uva se koristilajednom specificnom idiolekatskom komЬi
nacijom pomocnog glagola za buduce vreme sa participom proslim kad је saopstavala nesto 
sto је upravo uradila. Na primer: ја си bacila dole; ја си пacrtala; ја си sve роје/а itd. Ти 
konstrukciju devojCica је prenela и madarski jezik tako sto је funkciju pomocnog glagola 
си pripisala madarskom glagolu akar, leksemskom ekvivalentu srpskohrvatskog glagola 
hteti, а шnesto participa proslog upotreЬila је prosto proslo vreme, jedino koje se upotreb
ljava u savremenom madarskomjeziku. 

7.5. 2;7;18 

Devojcica је pronasla sliku konja koju је trazila. 

Uva: Еп akar megkereste gisza-gisza. 

'Potrazila sam konja.' 

7.6. 2;7;20 

Devojcica је upravo pojela cokoladu. 

Uva: Еп akar megette csokolddet. 

'Pojela sam cokoladu.' 

ZAKUUCAK 

Primere spontane kontrastivne analize mozemo naci i na dornije1n uzrastu, pre svega, 
kod dece predskolskog uzrasta u procesu usvajanja nematernjeg jezika koji se govori u 
njihovoj sredini. О tome se govori u jednom drugom radu (vidi: Helena Medesi, u ovom 
zborniku). Ovde zelim samo da napomenem da је ta pojava prisutna i kod skolske dece 
prilikom usvajanja i ucenja nematernjeg odnosno stranog jezika. Izucavanjem ovog feno
mena prosiruje se domen i teorijsko-metodoloski okvir kontrastivnih istrazivanja, sto је od 
posebnog znacaja za primenjenu lingvistiku. 

Takozvana analiza gresaka, u kojoj se na osnovu kontrastivnih pravila predvida 
transfer i uplitanje matemjeg jezika и nematernji, dopunjuje se proucavanjem naCina na 
koji ucenici otkrivaju pravila jezika koji usvajaju, sluzeCi se pri tom kako znanjem о svom 
maternjem jeziku tako i primenom vec usvojenih znanja о nematernjem jeziku. 

Jos pre vise od dvadeset godina Selinker (1972) је ukazao na postojanje takozvanog 
"medujezika" (interlanguage), u kojem se pored karakteristika maternjeg jezika mogu 
uociti i neke pojave koje su prisutne и svim "medujezicima", а опе su rezultat nastojanja 
ucenika da u procesu usvajanja nematemjeg jezika preraduju input koji primaju i stalno 
revidiraju hipoteze koje sami postavljaju о jeziku koji usvajaju. Ukoliko је njihova sposob-
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nost za spontanu analizu maternjeg i nematernjeg jezika vise razvijena, utoliko се proces 
usvajanja nematernjeg jezika Ьiti uspesniji. 

Kad bismo ta saznanja primenjivali u metodici nastave nematernjeg jezika, tj. jezika 
sredine ili stranog jezika, paznja vise ne Ьi Ьila usmerena na ispravljanje gresaka, vec na 
postupke koji Ьi pomogli ucenicima da svoju spontanu kontrastivnu analizu uspesno 
primenjuju u ovladavanju jezikom koji uce. 
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Melanija Mikes 

SPONTANEOUS CONTRASTIVE ANAL YSIS AND EYRL У BILINGUALISM 
Sumrnary 

Children do not simply memorize what they have heard, but they work out rules for the speech they hеш·, 
Ьecause the human brain is programmed at а certain period of human life to operate in this way on linguistic input. 
When children are exposed to the input<> oftwo languages, they work out contrastive rules. They often transfer the 
rules from one language into the other. Тhе transference would not Ье possiЫe without previous contrastive 
analysis. The examples taken from the diaries kept about two Hungarian-Serbocroatian Ьilingual children and 
three SerЬocroatian-Hungarian-German trilingual children offer а good illustration of this phenomenon. 
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Olga Miseska Tomic, Filozofski fak:ultet, Novi Sad 

OD DIJAHRONIJSКE KOMPARACIJE КА SINHRONIJSKOM 
KONTRASТIRANJU 

Razvoj negacije u engleskoj recenici od staroengleskog razdoЫja do danas prosao је 
kroz sledece etape (za detalje vidi Denison 1993): 

(а) U "klasicnom" staroengleskom razdoЬlju imamo negaciju sa jednoclanom nega
tivnom partikulom, koja se ponasa kao afiks: [ne + Vfin] 

(Ь) U tok:u srednjeengleskog razdoЫja, negativna partikula пе se sve vise javlja 
zajedno sa prilogom not, tako da, pri kraju ovog razdoЫja, partik:ula пе, ро pravilu, prethodi 
glagolskom izrazu, dok adverb поt sledi iza njega: [пе V fin поt] 

(с) U elizabetanskom razdoЬlju imamo dve paralelne situacije: 

(с 1) Partikula пе se sve vise izostavlja, te prilog поt, koji dolazi iza finitnog glagola, 
postajejedini obelezivac negacije [(пе) Vfin поt]; 

(с2) Nakon uvodenja pomocnog glagola do u deklarativne negativne recenice, redo
sled [поt V1ex], gde V1ex oznacava leksicki, nasuprot pomocnog glagola, postaje "relativno 
uoЬicajen" (Denison 1993: 449). 

(d) Od 17. veka ра nadalje, redosled [Vfin поt] srecemo samo kod onih finitnih glagola 
koje karakteristemo kao "finitne pomocne": [Vaux поt V1ex]. Posle 1800. godine [VJex поt] 
se retko upotreЫjava; recenice sa leksickim glagolima negiraju se uz pomoc pomocnog 
glagola do. 

Analizirajuci engleske negativne konstrukcije u razlicitim istorijskim razdoЬljima, u 
okvirima teorije upravljanja i povezivanja (Pollock 1989, 1993; Rizzi 1990; Belletti 1990; 
Haegeman and Zanuttini 1992; Ernst 1992), тој holandski kolega Frits Beukema i ја 
(Beukema & Tomic 1993) dosli smo do zakljucka da varijacije u poziciji obelezivaca 
negacije u odnosu na glagol dolaze kao posledica cinjenice daje engleski glagol postepeno 
izguЬio sposobnost pomeranja sa pozicije u kojoj је generisan. S-strukture konstrukcija [ne 
+ Vfin], [ne Vfin not], [(ne) Vfin not] i [Vaux not Viex], (do kojih se dolazi posle pomeranja 
onih jedinica koje se mogu pomeriti), mogu se predstaviti kao u (l)a, (l)b, (l)c, odnosno 
(l)d: 
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S obzirom da smo Frits Beukema i ја izvomi govornici drugih jezika (holandskog 
odnosno makedonskog i srpskohrvatskog) nismo mogli а da ne zapazimo da su strategije 
negacije и ovim jezicima, koje se Ьitno razlikuju od strategije negacije и savremenom 
engleskom, veoma slicne strategijama negacije и ranijim (razlicitim) etapama razvoja 
engleskog jezika. Razmotrivsi negaciju и evropskim indoevropskim jezicima и svetlosti 
ovog zapazanja, dosli smo do interesantnog zakljucka da na razlicitim stupnjevima razvoja 
jezika strategije negacije и engleskom odgovaraju strategijama negacije u pojedinim 
savremenim evropskimjezicima. Negacija и staroengleskom odgovara negaciji u slovens
kimjezicima. Negacija u srednjeengleskomje veoma slicnanegaciji и romanskimjezicima, 
posebno u francuskom. Ona elizabetanska varijanta engleskogjezika и kojoj svi glagoli idu 
и izraz slaganja odgovara strategijama negacije u onim germanskim jezicima и kojima 
objekat prethodi glagolu - nemackog i holandskog. Cini se da su slovenski, romanski i 
germanski jezici (izuzev engleskog) prolazili samo kroz neke faze razvoja indoevropskog, 
dok је engleski prosao kroz sve. Pritom su struktura i ponasanje izraza negacije ostali 
nepromenjeni; menjao se samo karakter glagola. 

U jednom kasnijem radu (Beukema & Tomic 1994), Frits Beukema i ја analizirali 
smo i kontrastirali, opet u okvirima teorije upravljanja i pove7.ivanja, strukture savremenog 
holandskog i dve grupe slovenskihjezika (juzno- i istocnoslovenskihjezika, kod kojih izraz 
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negacije prethodi kako izrazu slaganja, tako i izrazu vremena, sa jedne strane, i zapadno
slovenskih jezika, kod kojih se izraz negacije nalazi iza izraza vremena, а ispred izraza 
slaganja, sa druge). Analizaje dovela do ocekivanog zakljucka: Razlike izmedu negativnih 
konstrukcija pojedinih ( evropskih) indoevropskih jezika dolaze kao posledica razlika и 
"snazi" (citaj moЬilnosti) glagola, koja је najveca и juznoslovenskim jezicima, а najmanja 
и engleskom. 

Ovo saopstenje ima dvostruki cilj. Sa jedne strane sam zelela da vam iznesem, и 
veoma kratkim crtama, nase preokupacije i zapazanja; а sa druge - da vam, uz ilustraciju 
koju sam upravo navela, ukazem na interakciju pojedinih aspekata analize jezika. 

Kontrastivna lingvistikaje nikla u nedrima metodike stranihjezika i zajedno sa njom 
usla u kompleks disciplina koje cine primenjenu lingvistiku. Tokom vremena, опа је razvila 
пе samo svoje sopstvene metode, vec i svoju sopstvenu teoriju, i time se, zajedno sa 
hiЬridnim disciplinama (psiholingvistikom, sociolingvistikom, neurolingvistikom) kvalifi
kovala za clanstvo u makrolingvisticki kompleks disciplina, u kojije stala uz bok lingvistike 
(bez modifikatora ili prefiksa). Tako imamo dvostruku situaciju: S jedne strane, kontras
tivna lingvistika spada u primenjenu lingvistiku, kojaje suprotstavljena (cistoj? teorijskoj? 
opstoj? strukturnoj?) lingvistici, jer se bavi svim aspektima proucavanja jezika osim onih 
koji se ticu apstraktne jezicke strukture (vidi shemu (2)а.): 

(2) а. lingvistika 

teorijska 

deskri pti vna 

istorijska 

primenjena lingvistika 

kontrastivna analiza 

psiholingvistika 

sociolingvistika 

metodologija stranih jezika 

strucni jezici 

Sa druge strane, uz psiholingvistiku, sociolingvistiku, neurolingvistiku, kontrastivna 
lingvistika је makrolingvisticka disciplina, koja ima svoj teorijski i deskriptivni domen, sa 
sinhronim i dijahronim aspektom (vidi shemu (2)Ь.): 

(2) Ь. teorijska deskriptivna 

sinhrona dijahrona 

lingvistika 

sinhrona dijahrona 

kontrastivna lingvistika 

psiholingvistika 

sociolingvistika 

neurolingvistika 

Posle obaveznog i nametljivog prisustva и svim poduhvatima lingvista sedamdesetih 
godina, kontrastivna lingvistika se, reklo Ьi se, povukla (i to ne samo sa prednjih lingvis
tickih linija). Poslednjih godina se опа, medutim, javlja uz modifikator "obnovljena", 
"nova'', "savremena". Da li ta "obnova" znaci premestanje iz primenjeno-lingvistickog и 
makrolingvisticki kompleks? 

Ukazavsi na slicnosti izmedu dijahronijskih etapa razvoja jednog jezika i sinhronijs
kog stanja vise sa njim u osnovi srodnih jezika, ukazala sam na cinjenicu da istorijska 
(dijahrona) analiza moze pruziti materijal za kontrastivnu analizu. Ali interakcija kakvu 
vidimo izmedu komparativne i kontrastivne lingvistike postoji i izmedu drugih "makro-
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lingvistickih" disciplina. Imamo utisak da se usko definisani okviri pojedinih disciplina 
brisu. (Cista?) lingvistika se socUalizuje, dok se kontrastivna analiza priЫizava tipologiji. 
Nema, medutim, indikacija daje clanstvo modifikovanih i hiЬridnih disciplina и priinenje
noj lingvistici na izdisaju. Опе su, moZda ро inerciji, veoma prisutne na svim skupovima 
iz primenjene lingvistike. 
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Olga Miseska Tomic 

FROM DIACHRONIC COMPARISON ТО SYNCHRONIC CONTRASTING 
Summary 

Iп а paper preseпted at the ESSE Сопfеrепсе iп Bordeaux, iп September ! 993, my Dutch colleague Fric 
Beukema апd myself discussed пegatioп iп Eпglish апd argued that iп the various stages of its developmeпt it has 
showп the structure: (а) of the preseпt-day Slavic laпguages, (Ь) of the preseпt-day Romance languages, Freпch 
iп particular; апd (с) that of the preseпt-day Germanic V2 Ianguages. Iп aпother paper, preseпted at the Societas 
Liпgustica Europaea Сопfеrепсе iп Аоrепсе iп September 1994, we examiпed the пegative strategies iп some 
modern European languages апd came to the coпclusioп that the differeпces betweeп the Iaпguages are due to 
differeпt streпgths ofthe verb, iп ап aпalogous way as the differeпces betweeп the пegative strategies iп iпdividual 
periods of the developmeпt of Eпglish. Iп this paper 1 waпt to poiпt out that the diachroпic cornparisoп of giveп 
stages of а developmeпt of а language сал Ье iпstrumeпtal iп perforrniпg syпchroпic aпalysis. Although they сап 
fuпctioп iпdepeпdeпtly, iпdividual a.<;pects of the study oflanguage are iп iпteractioп. 
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Јарослав Турчан, Телевизија Нови Qzд 
Меланија Микеш, Нови Qzд 

РАЗВИЈАЊЕ ДВОЈЕЗИЧНОСТИ 

НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

Округли сто под називом "Развијање двојезичности на предшколском 

узрасту" организовали смо са циљем да се педагошки радници из предшколских 

установа упознају са могућностима које им примењена лингвистика пружа у 
њиховом васпитно-образовном раду на остваривању посебних задатака у више

културној и вишејезичној средини. У овом уводном излагању покушаћемо да 

изложимо неке резултате наших истраживања који се односе на: 

а) објективне датости у којима деца предшколског узраста развијају дво
језичност 

б) комуникативни приступ у активностима које се спроводе на нематер

њем језику. 

Сваки се језик усваја (односно учи) у одређеној средини. Средина у којој 

се учи језик може се дефинисати као шири социјални конШексШ који обухваi:Uа 

йородицу, йроiрам йо коме се језик усваја, васйиШача и деШ.е. Овакав опис 

укључује језик/језике који се користе у породици и у датој средини, социолинг

вистички профил дечјег вртића, културно - језичко образовање васпитача и 
интеракције васпитач - дете. 

Социолингвистички профил вртића је од изузетног значаја за опис среди

не у којој се језик учи. Овај профил садржи информације: о језицима који се 
користе у извођењу активности у вртићу, о узрасту деце, о језицима који се 

користе у месту у коме је вртић, о степену двојезичности детета и о језицима 
који се користе у његовој породици. 

Ради добијања података о степену двојезичности деце родитељи су попу
њавали упитник на основу којег се, према посебној скали, тај степен утврђује. 

Не изненађује постојање високог степена корелације између језика који 

се користе у месту у којем је вртић и степена двојезичности предшколске деце: 

уколико се један језик више користи у месту, мање је деце тог матерњег језика 

двојезично, и обрнуто - ако се један језик у месту мање користи, више је деце 
тог матерњег језика двојезично. 
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Профили вртића (разврстани у типове) сачињени су на основу података 

репрезентативних за децу узраста 5-6 година из мађарских, словачких и русин
ских породица на територији јужне Бачке. Ти подаци односе се на децу која 
вртиће похађају школске 1994/95. године (563 детета у 23 васпитне групе). 

Основни критеријуми за разврставање васпитних група у типове су језик 
који доминира у месту у којем се налази вртић (језик насеља) и језик који 
доминира у самој васпитној групи (доминантни језик васпитања). Тако су доби
јена четири основна типа. 

За Ј. Ший .ie карактеристично то да је језик националне мањине доминан
тан и у месту и у васпитној групи. На пример: 

Васпитна група Бе -МК 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - М(С): 

Једнојезична деца (М): 

Васпитна група Гл - АЧ 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - Сл( С): 

Почетно двојезична деца - С(Сл): 

Једнојезична деца (Сл): 

Васпитна група РК - БМ 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - Р(С): 

Ј еднојезична деца - Р: 

број деце: 22 

мађарски 

српски 

мађарски 

српски 

5% 

41% 

54% 

број деце: 29 

словачки 

српски 

словачки 

српски 

17% 

70% 

3% 

10% 

број деце: :_:\Q 

русински 

српски 

русински 

српски 

10% 

83% 

7% 

узраст: 5;10 - 6;9 

узраст: 5; 11 - 7;0 

узраст: 6;2 (у просеку) 
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Код 2. iй.ийа такође је у месту доминантан језик националне мањине, али 
је доминантни језик активности у васпитној групи српски. На пример: 

_В_а_с_п_и_т_н_а_грО--'у'-п_а_Б_е_-_М_С _________ б-'р'-о""""ј_д_е_ц_е_: _16 ___ _,у_з..о...р_ас1': 5; 11 - 6;9 

Доминантни језик средине: мађарски 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - С(М): 

Једнојезична деца (С): 

српски 

српски 

мађарски 

13% 

12% 

75% 

У З. iй.ий сврстане су васпитне групе у којима се активности спроводе на 

језику националне мањине, док је језик који доминира у насељу српски. На 

пример: 

Васпитна група НС- ПР 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - М(С): 

Почетно двојезична деца - С(М): 

Васпитна група Ђур - МБ 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - Р(С): 

Почетно двојезична деца - С(Р): 

број деце: 32 

српски 

мађарски 

мађарски 

српски 

69% 

28% 

3% 

број деце: 18 

српски 

русински 

русински 

српски 

53% 

41% 

6% 

узраст: 4; 10- 7;1 

узраст: 5;9 (у просеку) 

Најзад, 4. iй.ий карактерише доминантна употреба српског језика и у 
насељу и у васпитној групи. На пример: 

Васпитна група Срб - ЛД 

Доминантни језик средине: 

Други језик средине: 

Доминантни језик васпитања: 

Други језик у васпитању: 

Двојезична деца: 

Почетно двојезична деца - С(М): 

Једнојезична деца - С: 
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број деце: 30 

српски 

мађарски 

српски 

мађарски 

17% 

3% 

80% 

узраст: 4;5 - 6;9 



Квантитативни подаци наших истраживања у вртићима 1. типа и у оним 
васпитним групама у којима је мађарски језик доминантни како у окружењу 
тако и у васпитној групи показују да велику већину чине деца која владају само 

мађарским језиком, док је најмање двојезичне деце. Међутим, у васпитним 
групама истог типа у којима је словачки или русински језик доминантни језик 
како у окружењу тако и у васпитној групи већина деце спада у почетно двоје

зичне, што значи да добро владају матерњим - словачким односно русинским, 
а слабо српским језиком. У таквим васпитним групама број једнојезичне деце 

је занемарљив. Та појава нас упућују на то да су у овом типу разлике између 

деце из мађарских места с једне и словачких и русинских места с друге стране 

условљене степеном генетско - типолошке сродности тих језика са српским 
(мађарски је од српског веома удаљен, док су му словачки и русински релативно 

блиски). 

У вртићима типа 2 засад вршимо истраживања само у оним васпитним 
групама у којима је мађарски језик доминантни језик у окружењу а српски у 

васпитној групи. У њима велику већину деце представљају једнојезична деца 

српског матерњег језика, а тек понеко дете је двојезично или почетно двојезич

но. 

Од претходних се у потпуности разликују вртићи типа 3, тј. васпитне групе 
које се налазе у местима где је српскијезикдоминантан, а активности се одвијају 

на језику националне мањине. У њима се уочава да је број деце која подједнако 

владају и мађарским и српским, односно и русинским и српским језиком, већи 

него број почетно двојезичне деце (која добро знају мађарски, односно русин

ски а слабије српски). Ипак, треба напоменути да се међу групама у оквиру овог 

типа запажају разлике: док у групама из Новог Сада и Ђурђева двојезична деца 

чине преко половине од укупног броја деце, у групама из Србобрана је највише 

почетно двојезичне деце. 

Наша истраживања у вртићима типа 4, тј. у оним групама у којима је 

српски језик доминантни како у окружењу тако и у васпитној групи, засад 

обухватају само две васпитне групе у Србобрану. У њима - као и у васпитним 
групама типа 2 - има највише једнојезичне деце српског матерњег језика. 

Описали смо социолингвистичке профиле различитих група предшколске 

деце како бисмо располагали подацима које треба узети у обзир при планирању 

програма активности на два језика. Компоненте ових профила у потпуности 

зависе од фактора који су већ присутни у микро - и макросредини деце. Профи
ли вртића су производ социо-политичке стварности у вишејезичној и вишекул

турној средини и они сачињавају онај део срединских услова који су изван 

контроле стручњака. На профиле вртића се не може утицати, али се они морају 

узимати у обзир. 

Друге компоненте средине у којој се учи језик, као што су култура актив

ности у вртићу, комуникативни стил васпитача, интеракције васпитач - дете/ 
васпитач - деца, могу се подстицати и неговати помоћу добрих програма и 

адекватне праксе. 
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У потпуности прихватајући аргументе који говоре у прилог очувања кон

тинуитета језичког развоја мале деце, утврдили смо следеће принципе органи

зовања активности на два језика: 

- активности на оба језика се одвијају свакодневно, с тим што су активно

сти на нематерњем краће од активнсоти на матерњем језику; 

- нова сазнања се најпре усвајају на матерњем језику, да би се користила 

тек касније, у новим сазнањима усвојеним посредством нематерњег језика; 

- за време активности на нематерњем језику дете може да користи и 

матерњи језик; 

- за време активности на нематерњем језику васпитач такође може да 

користи матерњи језик деце уколико је то потребно. 

Имајући у виду циљеве које желимо да постигнемо и принципе које смо 
установили, размотрићемо како васпитачи могу да развијају властити комуни
кативни стил и усклађују своје интеракције са децом. При том, полазиште у 

свим активностима на нематерњем језику се заснива на три принципа: 

1) језик се деци презентује у комуникативним ситуацијама, махом игров
ног типа; 

2) језик се употребљава у двосмерним интеракцијама; 

3) активности на нематерњем језику морају бити динамичне, тј. деца треба 
да буду што више у покрету, а васпитач треба да у току активности више пута 

мења облик рада. 

Нека од наших истраживања могу послужити као илустрације у ове сврхе. 

Ова истраживања су спроведена да би се показало да примени било код мето

долошког приступа у развоју предшколске двојезичности мора да претходи 
структурирање повољне средине у којој се учи језик. 

Када се ради о организовању активности на два језика у дечјим вртићима, 

наша прва брига била је да васпитачима дамо упутства како створити повољну 

средину за усвајање језика, а не како децу учити другом језику, зато што 

усвајање нематерњег језика у вртићима није исто што и учење другог језика у 

школи. Усвајање нематерњег језика на предшколском узрасту треба да буде 

интегрални део предшколског образовања. У складу са мишљењем савремених 

стручњака за предшколско васпитање и образовање, васпитно-образовна сре
дина деци треба да буде привлачна и разумљива и да их мотивира да се у њу 

укљ уче. Добар избор и адекватна расподела широке скале материјалних услова 

су такође веома значајни. Деци се мора оставити извесна слобода избора 
начина на који ће се укључивати у активности. Задатак васпитача је да помаже 
деци у напредовању ка вишим развојним нивоима активности. 

Наша досадашња запажања и наша пилот - истраживања су показала да 
су активности у нашим дечјим вртићима попримиле нека типично школска 
обележја која деци не дају довољно слободе да бирају начин на који ће учест

вовати у активностима. Стога васпитачима препоручујемо да развијају кому

никацију тако што ће организовати активности кроз игре на нематерњем јез ику 

које ће привући пуну пажњу деце и мотивисати их да учествују у њима. Од 
васпитача се такође очекује да интеракцију васпитач - дете воде тако да 

елиминишу једносмерно обраћање, односно да се та интеракција не своди на то 
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да васпитач поставља питања а деца да на њих одговарају. Уместо тога, прио

ритет треба дати двосмерној комуникацији, јер она омогућава и деци и васпи

тачима и да постављају питања и да на њих одговарају. 

У васпитним групама у којима двојезична деца чине већину, као што су 

оне типа З (оне у којима је српски доминантни језик средине, а језик националне 
мањине доминантни језик у васпитању), могла би се препоручити таква орга

низација активности да се оба језика користе подједнако, уколико се родитељи 

са тиме слажу. У сваком случају, наша посматрања су показала да приоритет 

мађарског односно русинског језика у тим васпитним групама има позитивни 

утицај на развој оба језика. 

Наша пилот-истраживања потврђују да 15 до ЗО минута дневне активности 
на српском може да буде довољно, јер обезбеђује испуњење жеље родитеља да 
им се деца на мађарском односно русинском језику школују у основној, а 

евентуално и у средњој школи. Такође се показало да деца која имају развијене 

комуникативне способности и наративни дискурс на свом матерњем језику 

добро напредују у усвајању српског, без обзира на то што на овом језику у току 

године имају само по 15 - ЗО минута активности дневно. Као што смо претпос
тавили да су дечје комуникативне и наративне способности делимично у вези 

са матерњим језиком обогаћеном средином у породичном кругу, тако можемо 

рећи да матерњим језиком обогаћена средина има позитивни утицај на усвајање 
комуникативне способности на нематерњем језику. 

Jaroslav Turcan 
Melanija Mikes 

DEVELOPING BILINGUALISM АТ PRESCHOOL AGE 
Summary 

We have been investigating language Ierning environments and the communicative approach to activities 
in second Ianguage. In this paper we present the structure of the Ianguage learning environments of those 
kindergarten groups in Vojvodina where we have been implementing our development and research program. 
These kindergartens are most\y attended Ьу children from farnilies belonging to the Hungarian, Rusyn or Slovak 
national rninority. We have focused our discussion оп the relevance ofthe \anguage \earning environment for the 
organization of pre-primary education in а mu\ticu\tural and multi\ingua\ setting. 
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Vojislav JeliC, Filozofski fakultet, Beograd 

ANTICKA RETORSKA TERМINOLOGIJA I PREVODENJE 

U dugom vremeпskom periodu и kome је stvaraпa aпticka retorska termiпologija 
izvesпo је da mozemo odelito posmatrati пјепа dva glavпa toka: опај stariji grcki i mladi 
latiпski. Mozda је пajjedпostavпije da odпos pomeпutih tokova predstavimo poredeпjern 
izmedu Aristotela i Ciceroпa, оdпоsпо Aristotelovih prirucпika za poetiku i retoriku s јеdпе 
i Ciceroпovih retorskih spisa s druge straпe. U docпijim vekovima, posle Ciceroпa, ovi 
tokovi пekako se zdruzuju i preplicu. Za пasu temu zaпimljiv је upravo period koji se оЬiспо 
пaziva pozпoaпtickim ili raпovizaпtijskim. Naime, za potrebe retorskih skola и to vreme i 
пastavu retorike i poetike и пjima sastavljaпi su prirucпici razliCite паmепе. Za pocetпi 
stupaпj и izucavaпju retorike пajvazпiji su Ьili prirucпici za besedпicke veZЬe. S obzirom 
па njihovн nameш1 oni su пaslovljavani па grckom (progymnasmata), па latiпskom 
praeexercitamenta, а па srpskom jeziku pripremne ili pripravne veZЬe za besednike. Pod 
пaslovom progymnasmata sacuvaпi su пат brojпi prirucпici сф su autori poreklom sa 
grckog Istoka. 1 OdluCili smo stoga da па primeru jedпoga takvog prirucпika sa kraja IV 
veka п.е. poЫize osmotrimo пеkе moguce postupke и stvaraпju grcke retorske termiпolo
gije. Rec је о prirucпiku za besedпicke vezbe koji је sastavio Aftoпije, retor iz Aпtiohije и 
Siriji. Prevod grckog teksta ovoga prirucпika па srpskijezik omoguCio паmје da sagledamo 
i пеkе proЫeme koji se odпose па stvaraпje srpske retorske termiпologije. U ovomc poslu 
oslaпjacemo se prveпstveпo па defiпicijske odredпice za pojediпe pojmove, ali i па takve 
delove teksta koji пе поsе izrazita defiпicijska obelezja ili pak tekstove koji predstavljaju 
ilustrativпe primere koji se uz odredeпe pojmove javljaju. 

Na samome pocetku svoga prirucпika Aftoпije govori о basпi koju obelezava grckim 
termiпom (mythos). Defiпicija tu glasi ovako: (Esti de mythos logos pseudes eikonizon 
aletheian).2 Premda su оЬа grcka termiпa i mythos i logos ovde zaпimljiva, pazпju сето 
zadrzati za sada samo па ovome drugome pojmu - logos. Prevodimo ga srpskim termiпom 
prica - jedпim od rnnogobrojпih zпасепја koja ovaj grcki termin ima. Dodajmo odmah da 
пeki prevodioci, ruski па primer, па ovome mestu grcko logos prevode termiпima koji zпасе 

1 Autori prirucnik;i za besednicke vezbe, kao sto su Hermogen, LiЬanije, Aftonije, Teon i jos mnogi drt1gi 
njihovi savremenici, а potom i nastavljaci, pisali su grckim jezikom. Samo је Priscijan u VI vekt1 n.e. pisao па 
Iatinskom uglcdajuCi sc na Hcrmogcna koji mu је, izgleda, Ьiо uzor. 

2 Aphthonius Progymnasmata, ed. Н. Rabe, Lipsiae, MCMXXYI, 1, 6. 
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razgovor, dijalog. Smatramo da takav prevod grckoga termina logos na ovome mestu nije 
zadovoljavajuCi.3 Aftonije potom koristi termin logos da njime oznaci, osim basne, jos i 
nekoliko vrsta besednickih veZЬanja kakve su na primer: sentencija ili izreka, opste mesto, 
pohvala, kudenje, poredenje, opis. U definicijama za pobrojane besednicke veZЬe Aftonije 
koristi grcki termin logos и znacenju retorska vezba. Da је grcko logos upotreЬio и ovome 
znacenju, cini nam se, posvedocava i sam Aftonije. Naime, na samome kraju svoga 
prirucnika grcki retor govori о uvodenju zakona kao о retorskoj vezbi. Uvodeci citaoca и 
nesto slozeniju definiciju za ovu vrstu veZЬe, koju odreduje izmedu teze i hipoteze, on tekst 
definicije zapocinje ovim recima: Neki su vеtьот smatrali i uvodenje zakona - (kai ten 
eisforan tu поти tines einai dedokasi gymnasma). 4 Юjucna rec и gomjem navodu је termin 
gymnasma, koji oznacava vezbu uopste, ра i retorsku posebno. Dakle, Aftonije expressis verbls 
kazuje da је u pitanju retorska vezba i koristi termin gymnasma. Sada se postavlja pitanje zasto 
Aftonije и ostalim pobrojanim slucajevima za retorsku vezbu koristi termin logos, а samo u 
ovome slucaju termin gymnasma. Odgovor Ьi moZda mogao da glasi ovako: и poslednjem 
slucaju, tamo gde Aftonije govori о и1юdепји zakona, grcki retor se zapravo ograduje i, kao sto 
smo videli, izrekom kazuje da su samo neki autori uvodenje zakona smatrali retorskom vezbom. 
Upravo na taj naCin, rekli Ьismo, м·tonije pokazuje da u ostalim pobrojanim slucajevima grcko 
logos ima vrednost termina gymnasma, odnosno retorska ili besednicka vezba. 

Vratiшo se sada ропоvо Aftonijevoj definiciji za basnu. Videli smo da је osnovna 
definicija za basnu sazeta. Aftonije potom kazuje da postoje tri vrste basana i ovako ih 
obelezava grckim terminima: ( mytlzos lo gikos ), fabula ratioonalis, ( mythos ethikos ), f abula 
moralis i (mithos miktos), fabula mixta. U raznim, pre svega modernim, jezicima postoje 
razlicite mogucnosti da se ovi pojmovi vise ili manje uspesno prevedu. Pri prevodu na nas 
jezik, takode, morali smo da vodimo racuna о zavodljivosti grckog prideva logikos koji se 
javlja uz imenicu mytlios. Tekst Aftonijeve prosirene definicije za basnu nije dovoljan da 
Ьismo razumeli i potom na nas jezik tacno preveli grcki termin logikos. Jedini ilustrativni 
primer koji za basnu donosi Aftonije odnosi se па onaj tip basne uz koju stoji pridev ethikos, 
а to znaci опе basne koja slika karaktere. Dakle, u ovome slucaju nismo se mogli osloniti 
na Aftonijev tekst. Nije nam preostalo nista drugo nego da pogledamo kakve ilustrativne 
primere za pojedine vrste basana donose Aftonijevi prethodnici ili savremenici, takode 
autori prirucnika za besednicke vezbe. Od pomoCi su nam Ьili prirucnici Hermogenov i 
LiЬanijev. Ilustrativni primeri koje oni navode za pojedine vrste basanaj~snc pokё:tzuju da 
је za njih mythos logikos, и stvari, basna ili prica u kojoj s1! akteп ljudska Ьiса, dakle ona 
Ьiса koja su sposobna da govore. Daje to tacno, uverili smo se najos jednom uzorku. Naime, 
novovekovni prirucnici za retoriku, kakav је na primer onaj ugarskog profesora Grigelja sa 
pocetka 19. veka, tamo gde govori о pripremnim vezbama za besednike, ovu vrstu basne 
obelezava terminomfabula rationalis. 1 navodi ilustrativni primer и kome su akteri ljudi, 
а ne zivotinje. Stoga smo se odlucili da ovu vrstu basne obelezenu grckim terminom mythos 
logikos prevedemo na srpski sa basna slovesna. 5 

3 Navodiшo kao priшer ruski prevod definicije za basnu koja glasi ovako: "Она (баснь) есть ложный 
разговоръ, представляющий истинну." Grcki pridev logikos oznacava, s jedne strane sve ono sto se odnosi 
na reci, а sa druge ono sto se odnosi na razum. Engleski prevodilac је grcko mythos logikos preveo sa.f"aЬle verbal, 
а ruski sa баснь умственная. Cini nаш se da је engleski prevod u оvоше slucaju neprecizan u izboru znacenja 
koje grcki pridev logikos iша. 

4 Aphthonius, Progymnasmata, ХЈУ, 20. 
5 U оvоше slucaju 1·uski p1·evodilac је gI"cko cltria logike pi-eveo su хрин слонеснан, а eпgksk.i sa chria 

verbal. 
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U drugom slucaju grcki termin logikos Aftonije upotreЫjava kao pridev uz besednic
ku vezbu zvanu hrija. Aftonije, kao i drugi anticki autori, razlikuje tri vrste hrija: ( chria 
logike), usus orationalis, ( chria praktike), usus activus i ( chria mikte) usus mixtus. Uz grcke 
termine dodali smo i latinske, one iz Priscijanovog prirucnikajer su prevodioci na modeme 
jezike cesto koristili ne samo grcki tekst Aftonijevog prirucnika, vec i njegov prevod na 
Iatinski. Analogija prema vrstama basana iz prethodnog primera mogla Ьi da nas zavede na 
pogresan zakljucak. Ovo tim pre jer su и prvoj vrsti hrije ( chria logike) akteri ljudi kao i и 
onoj vrsti basne kojaje takode obelezena terminom logikos. Ра ipak prevod grckog termina 
logikos и оЬа pomenuta slucaja, kao sto сето videti, ne moze Ьiti istovetan. 

Naime, i и ovome slucaju sa hrijom, tekst definicje nije nam pomogao da и potpunosti 
razresimo proЫem prevodenja termina logikos na nas jezik. U tome smo uspeli tek posto 
smo isCitali tekst ilustrativnog primera koji uz ovaj tip hrije navodi Aftonije. U definiciji 
za ovu vrstu hrije Aftonije kaze: - kai logikon теп to to logo delun ten ofeleian hoion ho 
Platon tus tes aretes klonas hidroti kai ponois elege fiesthai. (i U prevodu ovaj grcki tekst 
glasi ovako: "Slovna hrija је ona koja pokazuje korist recju kao sto је Platon rekao da su 
izdanci vrline postali iz znoja i muke." Ilustrativni primer koji navodi Aftonije za ovaj tip 
hrije, odnosno njegova tema glasi: "Ilustrativni primer koji navodi Aftonije za ovaj tip hrije, 
odnosno njegova tema glasi: "Isokrat је rekao da su korenovi obrazovanja gorki а njegovi 
plodovi slatki." Као sto se и prevodu vidi, grcki termin logikos uz hrija preveli srno 
terminom slovna (slovo - rec - beseda - sloviti - govoriti) jer је u ovome slucaju autor hteo 
da istakne rec kao osnovnu komponentu koja ovaj tip hrije obelezava; dok је и basni, kao 
sto smo videli, pridev logikos isticao coveka (slovesno Ьiсе) kao aktera и priCi, а ne 
zivotinju, na primer. Ovo se istice jos и vecoj meri ako ovu vrstu hrije - slovnu - uporedimo 
sa preostale dve - praktike, dakle one и cijem је sredistu neki postupak i mikte - koja uz 
postupak donosi jos i reCi. Da Ьismo jasnije pokazali kakav је odnos ovih triju vrsta hrija, 
dovoljno је navesti primer za mesoviti tip hrije. Kod Aftonija on glasi ovako: "Mesovita 
vrsta sastoji se iz оЬа elementa - reCi i postupka (dela) kao kadaje Diogen, videvsi decaka 
koji se nevaspitano ponasao, udario njegovog vaspitaca govoreci: Zasto ga tako vaspita
vaS? "7 

Ostacemo jos uz termin logikos. Videli smo da и definicijama za pojedine vrste basana 
Aftonije koristi termin logikos da njime oznaci jednu od vrsta basana, i to onu и kojoj su 
ljudi akteri и prici. Termin logikos, ponovimo jos jednom, и tom slucaju preveli smo na nas 
jezik terminom slovesna (basna). U drugom slucaju, kod hrije, termin logikos preveli smo 
nasim terminom slovna. Napokon, Aftonije koristi termin logikos jos и jednom slucaju, ali 
и drugacijem znacenju od prethodnih. Rec је о definiciji za retorsku veZЬu pod grckim 
imenom (thesis) - teza koju grcki retor ovako definise: (Thesis estin episkepsis logike 
theorumenu tinos pragmatos/' - Tezaje logicko prosudivanje о nekom predmetu о kome 
raspravljamo. " И ovome slucaju, rekli Ьismo, grcki pridev logikos Aftonije је upotreЬio и 
jednom od uoЬicajenih znacenja, i to takvom koji se modernom citaocu nekako najlakse 
priЫizava. 

Da zakljuCimo. U ovom kratkom izlaganju hteli smo da na nekolikim, а odabranim, 
primerima pokazemo da su i poznoanticki retori jos uvek dogradivali i obogaCivali anticku 

зо 

6 Aphthonius, Progymnasmata, Ш, 3-5. 
7 Ibld., Ш, 8-11. 
8 Ibld., ХШ, 13-14. 



retoricku terminologiju. Sa druge strane, pak, namera nam је Ьila da ukazemo, koliko је to 
Ьilo moguce, na brojne poteskoce koje iskrsavaju pred prevodiocem tekstova sa klasicnih 
jezika. U ovome slucaju nije nevazno ako dodamo i sledece: rec је о tekstovima u kojima 
su anticki autori raspravljali veoma slozena pitanja, terminoloska i druga, iz oЫasti poetike 
i retorike. Prevodi takvih tekstova na nas jezik pruzaju nam, makar i delimicno, mogucnost 
da sagledamo neke proЫeme koji se ticu stvaranja srpske retorske terminologije. 

Vojislav Jelic 

DIE ANTIKE RHETORISCHE TERMINOLOGIE IN UBERSEТZUNGEN 

Fragen des adequaten UЬersetzens antiker rhetorischer Terminologie in die serЬische Sprache werden der 
hier vorgelegten ArЬeit am Texte der UЬersetzung eines spatantiken griechischen progymnasmatischen Hand
buches untersucht. Und zwar unter zwei Gesichts- punkten. Einerseits werden Teпnini die in Definitionen 
vorkommen der Betrachtung unterzogen. Anderseits wird auf das Phanomen hingewiesen daB Aphthonios, der 
Verfasser der untersuchten Progymnasmata, den Wert der rhetorischen Teпninologie welche er verwendet, naher 
im Texte den ег als illustratives Exempel anfiihrtfixiert. Daher ist es nбtig den Wert der einzelen Teпnini eben 
unter beiden erwtihnen Gesichtspunkten zu untersuchten, z.B: µu8ocr - basna; µu8ocr AO')'l.KOcr - prica о Ijudima; 
Т]рЕtа Л.о')'l.юl - hrija slovna; Myocr - prica, retorska veZЬa. 
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Ксенија Марицки Гађански, Филозофски факултет, Нови Сад 

ТРАНСКРИПЦИЈА И РЕЦЕПЦИЈА ИМЕНА ИЗ 

САВРЕМЕНОГ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА 

У пријави теме за овај наш скуп ја сам, као илустрацију проблема о коме 

желим да говорим, навела неколико примера из дневне штампе од пре двадесе

так година. Ових дана су се појавили свежи и толико индикативни примери да 

морам с њима да започнем. 

Две свечане премијере у Новом Саду и Београду, 1. и 3. децембра 1994, 
једног грчког балета одржане су пред препуним салама, за које се данима 

унапред нису могле добити карте, за нас не баш по јефтиним ценама - 15 и 10 
динара. Како стога нисам била на представи, знам о њој по вестима из новина 

и других медија. У питању је Грк Зорба. Не знам ко јс овако формулисао наслов 

представе, али тако је свуда навођено. Међутим, не лежи враже, сви новинари 

и извештачи, али баш сви, навели су да је музика начињена по роману који се 

зове Алексис Зор бас. Полиiйика Ексйрес чак је у наставцима донела занимљив 

извештај о стварном Алексису Зорбасу (како су ту рекли), који је живео у 

Скопљу. Роман је, наравно, по тим наводима, написао Никос Казанцакис, а 

музику за балет чувени грчки композитор, који је и лично присуствовао обема 

децембарским премијерама, Микис Теодоракис. 

Тако је, наизглед, све у реду, блокаде у култури више нема и сви треба да 

будемо задовољни. 

При том се баш нико, колико сам ја видела, није ни запитао откуда то 
Зорба у наслову балета (и својевремено у наслову чувеног филма), а Зорбас у 

наслову књиге коју цитирају. С обзиром да је у грчком исто, зашто ми имамо 

два облика и да ли уопште треба да имамо та два облика? А ако не треба два, 

кој и онда треба, и ко то код нас може, или треба, да препоручи, не дај боже 

да одлучи који је од два облика боље да задржимо? 

Готово да се смем кладити да би се већина анкетираних на ту тему одлу

чила за облик Алексис Зорбас, јер то некако "више звучи грчки". То је решење 
отприлике по оном рецепту да се у дечјим цртаним филмовима у Мексику 

појављују цицос мацос, што треба да значи "мачићи" на шпанском, или сирос 
за "сир" и слично. 

32 



С исто толико озбиљности би у напред поменутој анкети облик са финал

ном сигмом био проглашен за "грчки". А ми сви, наравно, знамо грчки. 

Сад ћу се вратити примерима од пре неколико деценија, наведеним у 
пријави теме. Када је у септембру 1971. године умро први грчки нобеловац, 
иначе песник врло омиљен и познат код нас, о коме сам и ја доста писала и 
објавила једну књигу његових изабраних песама у преводу, 1 новине су уредно 
забележиле ту вест. Једино што није било уредно било је његово име. Он се, 

једноставно, по нашим новинама звао свакојако. Наводим само неколико, и то 
новина које се штампају ћирилично. ПолиШика од 21.9.1971. године обавешта
ва: "Умро грчки песник Георгес Сеферис", а ПолиШика Ексйрес, сутрадан, 

22.9.1971, очигледно из других извора, пише: "Смрт Георгиса Сеферијадеса, 
познатог у књижевном свету под именом Жоржа Сефериса". 

Одакле Георгес и Георгис, уопште није јасно, јер се он на грчком звао 

Гtropyocr, према томе, у случају да преузмемо номинатив, било би и код нас 
Jopzoc. Чак и да се то име завршава на-11, што се, још од византијских времена 
изговара као [и], требало би ускладити да буде или -е или -и. Никако оба. 

Међутим, и његово право име и скраћено, које је песник користио као књижев

но име, на грчком се завршава на -11, те не може бити једно Сефер иј ад ес, а друго 
Сеферис, с обзиром да су грчком потпуно исти завршеци оба имена: -11cr. Оно 
Жорж не вреди ни коментарисати, јер је јасно да су ту само преписани францус

ки извори. Да је дошла вест преко енглеског говорног подручја, умрли песник, 

чија је сахрана била у Грчкој демонстрација отпора хунти која је тада била на 

власти и могла би се, по значају народног окупљања, упоредити само са сахра

ном националног барда Косте Паламе за време немачке окупације, тај несрећ

ни песник би се код нас звао Џорџ. И тако даље, зависно од језика посредника. 

Могао би неко рећи да су ово ситнице. Можда и јесу, али ситнице које 

показују сву меру наше језичке небриге, па и незнања. И то не само у односу на 
савремени грчки језик и на рецепцију грчких имена код нас. Зато ћу рећи 

неколико речи о нашој језичкој ситуацији како је ја видим. Јер ми није познато 

да се то негде озбиљно разматра. 

Наша некадашња отаџбина се распала, а да се изговор њеног имена никад 

у јавности није уједначио. Чак је неки инжењер својевремено написао новина

ма, ПолиШици, писмо да он мисли да је "лепше" акцентовати Југославија него 
Југослави.ја. Чак су и врхови власти те земље њу тако звали. 

Једна од најстаријих културних појава у историји је календар. Старе циви
лизације су се хиљадама година бринуле за календар и усавршавале га. Изгледа 
да је чак и чувени непрочитани диск из Феста са Крита календар из средине 2. 
миленија пре нове ере. Додуше, те знаке Линеара А ми знамо, исти су као и код 
Линеарног Б писма, којим је бележен најстарији грчки језик за који до данас 
знамо. Само за диск из Феста не знамо ј ез и к којим је писан и н ар од који је 
говорио тим вероватно медитеранским језиком. 

1 Јорго Сефери: МиШска исШорија и друzе йесме. Избор, превод са грчког, поговор и 
објашњења Ксенија Марицки Гађански. Београд, Рад, 1981 (Едиција "Реч и мисао" бр. 361). 
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Ваљда једино код нас су календарски називи непоуздани: од јануара до 
августа и некако иде, иако не знамо да ли је јун и јул или јуни и јули име месеца, 
али од септембра до децембра већ акцентује свако по своме: септембар, 

окт6бар, новембар, децембар. Реч је о врло стандардизованој појави, и морали 
би и називи у књижевној употреби бити макар уједначени, а не по осећању 

"рокера с Мораву" препуштени личној самоиницијативи. 

Можда је и то ситница, као што је и ситница изговор кипарских градова 

Ларнака, Ник6зија ккод нас на радију и телевизији, иако свако ко отпутује на 
Кипар зна даје слетео у Ларнаку, а не Ларнаку, бар мој авион је тамо некад био, 
док није било наших off shore компанија. Нйкозија би био једино прихватљив 
акцент код нас, иако се тај град на грчком заправо тако и не зове, већ ЛEuкmma.2 

Никозију смо такође узели из енглеског назива тога града. Али, ко може, или 

треба, да упути спикере у то, кад се с неописивом небригом саопштавају и наши 

локалитети из првог комшилука. Новосадски спикери, на пример, не ретко не 

знају да се нешто није догодило у ЛаМрку или Ков:И:љу или Карловцу, већ у 

Лаћарку или Ковиљу или Карловцима, где се пре четврт миленија родио писац 

прве српске историје Јован Рајић, а последње своје деценије као архимандрит 

провео у ковиљском манастиру. 

Добро, можда то све јесу ситнице, али где ситнице престају? То је стари логички 

проблем гомиле, када ће појединачно слагана зрнца једног тренутка постати гомила. 

Међутим, језичка неосетљивост у јавној употреби се не завршава са грч
ким именима или погрешним акцентима. Она се озбиљно појављује и на другим 
језичким нивоима, у морфологији, у неким кључним језичким категоријама, у 

основама језичког система. Ваљда четири хиљаде година словенски, односно 

српски, наравно касније као један од индоевропских језика чува трагове двоји
не, типа један човек, два човека, три човека, четири човека; пет људи. Ко год 

је у прилици да слуша бројне радио-станице чује да се већ масовно ова разлика 
изгуб ил а . Ветар од два, три и четири мет ар а не престаје да дува из наших 
медија. 

Технолошка револуција нас је затекла неспремне у сваком погледу. Али да 
нам је уништила ону језичку компетенцију коју генеративисти зову део структуре, 

постаје толико озбиљно, да то више није питање за лингвисте већ за психологе. 

Сличан је пример с употребом релативне заменице који, где у косим 
падежима имамо само облике живог рода у свим употребама (нпр. проблем 

ког а је скупштина покренула и ког а је, наравно, оставила нерешеним) или 

посесивне заменице која из парадигме све више губи облик "свој", а замењују 
га облици сва три лица једнине и множине. 

То би се чак и на латинском, а не на европским живим језицима, сматрало 

основном неписменошћу, али је код нас све дозвољено. То више није питање за 

лингвисте, већ за социологе, па и политологе. И за правнике? 

Дублете у језику, наравно, могу постојати, али не може се језик састојати 
у свему из дублета. Не може на српском бити ослободилац, руководилац, 

2 Пре уласка овог рада у штампу сазнајем да су кипарске власти одлучиле да ес тај град убудуће 
и званично зове Левкосија, а не више Никозија. 
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ронилац и сл. подједнако књижевно као ослободиоц, руководиоц, рониоц, како, 
по ономе што сам се непосредно уверила, говоре и пишу чак и наши професори 
на разним и св им нивоима школа. Генитив плурала да не помињемо. 

А то што се број сШо, прастара реч по којој су се у теорији историјске и 
компаративне лингвистике индоевропски језици делили на кентум и сатем 
језике, практично изгубио из нашег језика, нико чак ни да констатује, а камоли 
да се забрине. 3 Сви данас кажу сШоШина. А број и именица су (биле) две 
граматичке категорије. 

Језици се, дабоме, мањају, али овај стампедо у којије запао наш језик није 

нормалан језички развој, већ резултат једне непроучене социомедијске ситуа
ције, кад појединци манипулишу јавношћу, намећући, случајно, намерно или с 
тенденцијом, облике других говорних средина и праксе. Сад већ све београд

ске радио и ТВ станице кажу, на пример, амерички, патријарх, послан:йци, 
чланар:йна и сл. Овај облик, амерички, проширио се са Студија Б последњих 

неколико месеци. За формулацију "у вези тога" скоро за ауторство могу пле

дирати Никола и Стеван Поповић са ТВ Политика за коју преводе енглеске 

филмове св а ко д не в н о већ неких десет месеци у току 1994. године, и све 
време без икакве реакције јавности. 

Другим речима, у неутврђеним размерама очигледно се губи спонтана спо

собност разликовања и употребе основних морфолошких категорија, граматичке 

експресије опозиције anime/inanime, посесије, затим употребе броја итд., ишчезава
ју остаци дуала, итд., итд. Преко тога се, по мом мишљењу, више не може прела

зити равнодушно. Ми више нем ам о сеоску базу језичког израза коју је имао Вук. 

Можда је заиста у томе конте.ксту мање важан галиматијас који имамо у 

питањима рецепције грчких имена. 

Али управо кад је реч о констративној анализи, поставља се питање који 
се језички нивои и какви стандарди контрастирају. Ако је језичка пракса овако 

доследно конфузна као код нас, јер је из медија то повратно већ утицало 
у огромној мери на језик школе, суда, итд., а не само улице, заиста је тешко 

очекивати успешну промену лингвистичких сазнања у настави било матерњег 

било страних језика. 

Што се тиче узајамне рецепције ономатолошког материјала код Грка 

данас и Срба, теоријских радова скоро да нема. После познатих радова М. 

Фазмера пре више деценија и Ивана Поповића од пре четрдесетак година, а и 
то у домену општих лингвистичких позајмица, ова област је остала неистраже

на, а језичка решења ненормирана. За средњовековни период још и има радова,4 

3 Види о томе мој рад СШойiина или живойi у новом Шоналийiейiу, емитован на Ј 11 Програму 
Радио Београда 25. 10.1992. године (у штампи у књизи есеја у КОВ-у.) 

4 Иван Поповић је педесетих година објавио неколико радова на ову тему, затим Никола Родић, 
Радојица Јовићевић, С. Слапшак и Лј. Црепајац. И часопис Језик је имао неколико прилога о овоме, 
на пример бр. 4/1953, 3/1977, 3/1982, 1/1983. Најпотпуније је нормативан приступ, али само за 
транскрипцију и адаптацију античких грчких имена, на принципима тзв. традиционалног изговора, 
предложио Дамир Салопак (Загреб, 1986), а тиме се, сличним приступом, у Сарајеву бавио и Шимун 
Шање. 

Кuлико знам, код Грка нема проучавања грчко-српских језичких контаката, али испитују неке 

друге језике, нпр. Charalambos Symeonidis: Des Vokalismus der griechischen Lehnwйrter im Tйrkiscl1en. -
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али је 19. и 20. век некако прескочен или недоскочен. Како су у најновије време 
обновљене и појачане културне, политичке и, нарочито, медијске везе са Грч
ком, оне су на с овде, а и грчку средину, затекле скоро потпуно неспремне у 

погледу рецепцијског третмана актуалних грчких топонима и антропонима у 

српском језику. 

У погледу транскрипције ствари стоје још горе. Навешћу само неколико 

примера. У Вечерњим новосiй.има од 12.9.1994. објављен је текст под насловом 
Пиле, на срйском. Заиста не можемо кривити, иначе, искусног, новинара што 

ћир ил иц ом исписује име Грка, некадашњег сарајевског студента ДИФ-а, као 
Панагиотидис. Колико ја знам, проблем транскрипције и транслитерације савре
меног грчког на ћирилицу није уопште нормиран, па тако презиме које се изговара 
Панајотидис код нас постаје сасвим неизговорљиво. На страну што је нетачно. 

Што се тиче латиничне транслитерације модерног грчког алфабета, ни он 

није нормиран, иако је спадао некада у наше међународне обавезе према Унеску. 

Ово "наше" односи се, наравно, на заједничку српскохрватску страну и заједничке 
државе. Како ће Хрвати то решити данас, у време интензивног настојања да се на 

силу бога од лингвистички једног језика, српскохрватског, направе две посебна 

етничка језика, ако теоријски тако нешто може постојати, не знам. 

Код нас тренутно изгледа овако: према принципима за каталогисање 

књига Еве Вероне у Народној библиотеци Србије транслитерација се обавља 
према стандардима за антички грчки. 

Недавно је један грчки песник из Атине, иначе професор Философског 

факултета у Солуну и добар зналац српског језика, књижевности и историје, Ели 

Скопетеа, добила међународну песничку награду "Златни кључ Смедерева" за 
1994. годину. Избор из њене поезије смо заједно с њом превели Иван Гађански и 
ја, под називом Песме - Пotтiµa'ta. У обради Народне библиотеке то је потпуно 
исто као антички вид, тако да се не зна о ком је језику реч, античком или 

модерном грчком. Свако -11 је -е, -~ такође -Ь, итд. Тако је Ели испала Helle, а 
Иван, у транслитерацији са модерног грчког где се пише са -Ь, на српском: IЬan. 5 

С обзиром да немамо пуно времена, само ћу укратко изнети нека решења 

која је дао у прошлом веку, тачније 1825. године, Јован Стерија Поповић у свом 
младалачком раду Седмосiй.ручни цвеiй.ак борећим се Грцима. 6 Љубазношћу 
библиотекара из Матице српске, на чему им срдачно захваљујем, дошла сам до 

фотокопије ове мале антологије ( 46 страна) Стеријиних превода са немачког и 

Солун, Институт за балканске студије, 1976. Књига је посвећена Алојзу Шмаусу, а српски се 
помиње само у индексу под Ubrige Sprachen, и то поводом само једне речи "манастир" (стр. 89, бел. 
13). Корисни подаци могу се наћи и у књизи М. Филипове - Бајрове: Грчке йозајмице у савременом 
буiарском језику. - Софија, 1969 (на бугарском). 

Сва ова проучавања се односе на раније стадијуме и друкчије типове језичких контаката. 
Мислим да данашња адаптација настаје у потпуно промењеној друштвеној и медијској клими, уз 
висок степен међусобне необавештености, те се не могу очекивати добра спонтана решења. Можда 

би помогле узајамне консултације лингвиста. 
5 . . . 

Ипак је на крају CIP каталогизација нашла неко средње, као и обично компромисно, решење, 
па је наведено: Elle, Ivan. Тај принцип је својевремено дословно примењен у загребачкој историји 
светске књижевности (Том 2, 1977), где је Кавафи, на пример, транслитерисан као Kabaphёs за 
ка~аф11сr. 

6 
Сигнатура у Рукописном одељењу Матице српске: М 9426. 
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грчког језика која је до данас остала у рукопису и од које прилажем неколико 

страница. Ту су преводи песама грчких песника Кораиа и Јако вака Риза Неру
ла. 7 Упадљиво је да Стерија, који је, судећи по именима и насловима песама 
написаним грчки, добро знао тај језик, не наводи те речи у номинативу сингу

лара који се данас у нашим медијима настанио. Тако он не говори о Кораису 

нити о Јако ваи су Ризосу Нерулосу. И друга решења у самом тексту песама су у 

истом смислу, како код имена античких јунака тако и модерних. 

Једини изузетак је дублета Песма Puze и Песма Puzaca, за коју не наводи 
грчки наслов, тако да је могуће да је ову будницу заједно с именом песника 

превео са немачког. Можда је ово први писани помен Риге од Фере код нас. Не 

знам тачно. Уосталом, Стерија је и у својим драмама грчка имена наводио у 

облику основе, а не номинатива: Кир Јања, Кир Дима. 

Ја сматрам да је ово решење најједноставније и најприхватљивије, а у 

складу је с језичким осећањем нашег народа и с његовом вишевековном тради

цијом и праксом. Није ни потребно да наводим све бегове Костадине и Мине од 

Костура из народне песме, трговце Куманудије ни друге. 8 

Стога се скоро успутне, а недокументоване, и не увек сасвим добронамер

не, сугестије о преузимању савремене грчке ономастике у српском језику из 

наших нових правописа не могу прихватити, следити ни примењивати. Ваљало 

би и некако каналисати медијски хаос, јер испада да, после некадашњег непос

редног језичког контакта два народа, као и књишког, о коме говоре Фазмер и 

Иван Поповић, сада те контакте остварују само људи из медија који по правилу 

не знају онај други језик, већ се довијају како знају и умеју, најчешће преко 

енглеског као језика посредника. А енглески има те принципе стандардизоване 

на начин који Енглезима одговара. 

Ја сам пре доста година упутила предлог транслитерације и транскрипције 

са савременог грчког на српски Комисији за те послове при Југословенском 

библиографском институту. Нису ми ни одговорили, иако је све lege artis запи
сано и званично заведено код њих.9 

То је разлог зашто до данас нисам јавно износила тај предлог поново ипак 
очекујући неки одговор. Сад га прилажем да се штампа уз ов~ј рад. Пµи тuм 
знам да је све ово данас касно. 

7 . . 
Ор. c1t. р. 11, 18, 21. Стерија наводи облик ген. сг.; Корая. 

м Ако је стари византијски аутор Григорије Палама код нас, зашто би модерни песник био 
Костис Паламас, са грозоморном деклинацијом Костиса Паламаса итд. 

9 п . римљено 4.4.1988. 1юд бр. 711. Врло прихватљиве принципе транслитерације савременог 
грчког у неким решењима заступају чешки аутори Боривој Борецки и Ружена Досталова у своме 
Речнику iрчких йисаца (Праг, Одеон, 1975). 
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ПРЕДЛОГ ТРАНСЛИТЕРАЦИЈЕ САВРЕМЕНОГ ГРЧКОГ 

алфа =а Дифтонзи и диiрафи 

вита =в =е 

гама =г =и 

делта =д = ав 

епсилон =е =ев 

зита =З =у 

ита =И 

тита =т Геминате и др. 

јота =И = к, л, м, р 

капа =к =НГ 

ла мд а =Л =нг 

ми =м =НХ 

ни =н = б (на почетку речи) 

кси =кс = мб (у средини речи) 

омикрон =О = д (на почетку речи) 

пи =п = нд (у средини речи 

ро =р =ДЗ 

сигма =С =ц 

таф =т =ја 

ипсилон =и =је 

фи =Ф =ји 

хи =х =јо 

пси =пс =ју 

омега =О 

Акцент 

а кут 

Дијереза 

Ksenija Maricki Gadanski 

TRANSCRIPТION ЕТ RECEPТION DES NOMS DU GREC CONTEMPORAIN 
(Resume) 

Cet expose se propose d'etuder notre situation Jinguistique actuelle et d'en tirer Jes ехешрЈеs temoignant 
une vioJation des normes du systeme m~me. Dans se contexte est etudie aussi J'empJoi confus des anthroponymes 
et des toponymes grecs dans Jes medias. 

11 semЫe que Jes recherches reJatives а cette proЫematique se referent а des etilts anterieurs, а des etats 
anterieurs, а des differents types des contacts Ј inguistiques, si bien que Jes adaptations faites n'offrent pas de bonnes 
solutions et que Jes suggestions orthographiques donnees роuг Је gгес contemporain dilns de nouvelles puЬJications 
SегЬеs n'offrent nullement de satisfaisantes soJutions. 

SeJon l'opinion de J'auteur, une recherche organisee par Jes linguistes des pays respectifs peut donner de 
bons resuJtats. 

Роuг un bon exemple de Ја reception des noms grecs est cite Је manuscrit du 1825 de Jovan Sterija Popovic, 
poete serЬe, dans lequel sont conservees ses traductions des poemes grecs (Dep. de manuscrits Matica srpska, sign. 
м 9426, р. 46). 
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Маријана Киршова, Москва-Никшић, Филозофски факултет 

ПРИЛОГ АНАЛИЗИ ТВОРБЕНОГ ТИПА ДЕВЕРБАТИВА 

СА -ар У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

(У ПОРЕЂЕЊУ СА РУСКИМ) 

Интересовање за контрастивно проучавање језика није случајно пошто је 
компарација разних језика од великог значаја како у теоријском тако и у 

практичном погледу (на пример, ради стварања ефикасне методе предавања 

језика у другој језичкој средини). Савремена етапа у проучавању творбе речи у 
словенским језицима се такође карактерише повећањем интереса за проблеме 
поређења творбених система словенских језика. Сличност словенских језика у 

многим случајевима изазвала је и одређену сличност инвентара творбених 

средстава. На пример, творбено-семантичка категорија назива за лице (номина 

агентис) користи у различитим словенским језицима сличне суфиксе, у том 

броју и суфикс -ар. 

Суфикс -ар је општесловенски суфикс латинског порекла -arius. Помоћу 
овог суфикса у савременом српском језику настају номина агентис најчешће од 

именичких, ређе од глаголских мотивационих основа. Творбени тип "именичка 

основа+ -ар" продуктивнији је и обичнији него творбени тип девербатива са 

суфиксом -ар, што се истиче у граматикама и радовима сербокроатиста. Упра
во зато се већа пажња поклања десупстантивима са -ар 1 , док се у овом раду 
анализира творбени тип девербатива са суфиксом -ар у српском језику, у 

поређењу са одговарајућим творбеним типом у руском језику. 

Резултати многих истраживања показују да је међујезичко компаратив
но-контрастивно проучавање (тј. поређење по једнакости и неједнакости) 

1 Види о изведеницама са -ар: Б. Терзић, Номина агентис с формантом -ар у српскохрватском 
и руском језику, "Књижевност и језик", Београд, 1985, 1-2, стр. 63-68; М. Анчић-Обрадовић, 
Семантичка и морфолошка структура именица које значе лица изведених помоћу суфикса -ар, 
Радови Филозофског факултета у Сарајеву, књ. IV, Сарајево, 1966-1967, стр. 207-288; Р. Бошковић, 
Нешто о употреби наставка -ар у једној групи туђих речи, Наш језик, Београд, 1, 1932, св. 7, стр. 
205-209; С. Бабић, Творба ријечи у хрватском књижевном језику, Загреб, 1986, стр. 96; М. 
Стевановић, Савремени српскохрватски језик, 1, Београд, 1965, стр. 531; Приручна гrаматик::1 
хрватског књижевног језика, Загреб, 1979, стр. 244. 
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најплодније ако се оно ослања на податке унутарјезичког компаративно-конт
растивног проучавања које упоређује различите синхроне пресеке истог твор

беног система.2 У овом раду се упоређују номина агентис са -ар из два синхрона 
пресека која следе један иза другог у српском језику (један пресек одговара 

периоду стварања модерног српског књижевног језика, то је почетак - средина 
XIX в., тј. Вуков период; други пресек одговара садашњем периоду српског 
књижевног језика, тј. то је средина- крај ХХ века; између два пресека је период, 
дуг око 150 година). На тај начин синхроно истраживање у овом случају може 
да се посматра нешто шире, тј. као синхронија са елементима динамике, што 
омогућује анализирање творбене категорије или творбеног типа не само у 

статици, него и у динамици. 

У Матешићевом ретроградном речнику српскохрватског језика3 забеле
жено је преко 400 изведеница са суфиксом -ар, и то су већином десупстантиви 
типа месо - месар, чизма - чизмар и сл. У ретроградном речнику руског језика 
(Обратный словарь русского языка", Москва, 1974) наводи се око стотину 
изведеница на -ар (-арь),, углавном такође десупстантива, а Р. Железнова4 

оперише цифром 80. Ако у списку руских изведеница на -ар!-арь изоставимо 
стилски обојене именице и десупстантиве, остаје свега петнаестак девербатива 

типа йахарь, йисарь. По В. Виноградову5 , суфикс -ар!-арь у руском језику сада 
није продуктиван нити приликом грађења изведеница од именица, ни поготову 

од глагола. Изведенице на -ар!-арв биле су заступљеније у староруском језику, 

на што упућује староруски речник И. Срезневског. Многе староруске изведе

нице на -ар/-арь касније су замењене изведеницама на -ник, -Шель, -щик од исте 

мотивационе основе: скоШарь - скоШник, сШекляр - сШекольщик (уп.: "Трудећи 
се да се изради језичка норма, носиоци језика постепено га ослобађају паралел

них образовања са истим значењем"6). Један од разлога смањења продуктивности 
суфикса -ар(ь) у руском језику XVIII-XIX в. видимо у потискивању другим, 

продуктивнијим суфиксима. Због губљења социјалног значења прешли су у пасив

ни фонд речника многи словенизми: рыбарь, lрадарь, зидарь. Пошто суфикс -ар(ь) 

у руском језику може да се везује и за именичке (већим делом) и за глаголске основе, 

има и прелазЈШХ случајева са двојном мотивацијом: звонарь, косарь, дударь7• 

Док у сфери општеприхваћене лексике суфикс -ар(ь) постаје непродуктив

но творбено средство, он почиње да испољава одређену продуктивност у спе

цијалној, стручној терминологији, где се појављују образовања чак и од 

2 Види о томе: Г. П. Нещименко, О некоторых аспектах сопоставительного изучения 
славянского словообразования, у зб.: Сопоставительное изучение русского языка с чешским и 
другими славянскими языками, МГУ, 1983, стр. 50. 

3 Матешић Јосип, RtickНiufiges Worterbuch des Serbokroatischen, 1-IV, О. Harrassoюitz, Wiesbaden, 
1965-1967. 

4 Р. Железнова, Из истории личных имен существительных с суффиксом -арь/-ар в русском 
литературном языке, АКД, Москва, 1974, стр. 1-24. 

5 В. В. Виноградов, Русский язык, Москва, 1947, стр. 96. 
6 В. С. Золотова, Производные имена существительные со значением лица в современном 

польском языке, АКД, Ленинград, 1959, стр. 16. 
7 Н. П. Кабанова, Русские агентивные имена существительные с суффиксом -арь на 

славянском фоне, Проблемы общего и русского языкознания, МГПИ им. Ленина, Москва, 1972, 
стр. 131. 
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инфинитивних глаголских основа: каШаШь - каШарь, сыйаШь - сыйарь, мазаШь 
- мазарь, щийаШь - щийарь, чесаШь - чесарь. Међутим, у неутралном делу 

лексике суфикс -ар(ь) је у руском језику изгубио 8своју првобитну продуктив
ност, потиснут суфиксима -шик/-чик, -льщик и др. 

У српском језику, по свему судећи, творбени тип са суфиксом -ар је 

продуктивнији у категорији номина агентис, него у руском језику, поготову 
када се ради о образовањима од именичких основа. Из Вуковог речника и 

његових дела9 је ексцерпирана 28 изведеница са суфиксом -ар направљених од 
глаголских основа (27 назива за лице и један назив номина инструменти: кле
петар "звоно"). Навешћемо номина агентис на -ар из Вуковог речника: бубњар, 

бјежунар, видар, возар, врачар, zаШар, zлобар, дрндар, звонар, зидар, коцкар, 
кувар, лекар, йекар, йисар, йуцар, сушар, служар, сШражар, чувар, йомељар, 

орар. Све ове именице су се нашле у речницима РМС и РСАНУ10, осим три: 
paбozuap, курвар, шШамйар. Већина изведеница у Вуковом језику означавају 

носиоца занимања, нпр.: кувар, лекар, йекар, видар и сл. 

Релативно велики број речи са -ар у периоду од средине XIX до почетка 
ХХ века указује на ранију (до средине XIX века) продуктивност -ар 11 • За руски 
језик је акође карактеристично да је претежна већина именица са суфиксом 

-ар(ь) направљена одавно, у стара времена, а многе су од њих у речницима 

савременог руског језика обележене стилским ознакама: "заст." (пушкарь), 

"разг." (почтарь) и сл. 12 Истраживачи су израчунали да 87% назива за лице са 
суфиксом -ар(ь) наведених у речницима савременог руског језика били су већ 

познати из лексикографских радова пре објављивања речника Д. Ушакова 

("Словарь современного русского языка", 1940). 

Неки примери из Вуковог речника и његових дела траже посебне напоме
не: бјежунар - овде је необично проширен суфикс -ар (уп. бегунац), уп. бежати; 
у РМС, РСАНУ изведеница има ознаку "заст."; йомељар - в. помељарац, пом
линар (Вук) "који иде у млин да меље", од садашњ. вр. помлети, помељем; нема 

у РМС, уп. рус. йомольщик; орар - није јасно порекло; можда, исто што и урар 
"часовничар"; именице оШмичар и йарничар, наведене код Вука, вероватно 

спадају у десупстантиве мотивисане именицама оШмица и йарница. 

8 Р. Бошковић, Рец.: Светозар Николић, Номина агентис у старословенском језику, Одабрани 
чланци и расправе, Титоград, 1978, стр. 88. 

9 Караџић С. Вук, Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, 111 изд" 
Београд, 1898; Главна свршивања суштествителни и прилагателни у српском језику, Скупљени 
граматички и полемички списи Вука С. Караџића, књ. 11, св. 11, Београд, 1895, стр. 292-370; Нови 
Завјет, превео Вук Стеф. Караџић, Београд, 1969. 

10 РМС- Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска - Матица хрватска, 1-11, 
Матица српска, 111-VI, Нови Сад, 1967-1976; РСАНУ - Речник савременог српскохрватског 
књижевног и народног језика, 1-XIV, САНУ, Београд, 1959 и даље. 

11 Ристић Олга, Лексичко-семантичке одлике творбе именица у неких српских и хрватских 
романтичарских песника, Јужнословенски филолог, XXVllI, 1969, св. 1-2, стр. 219-320 и св. 3-4, с. 
387-451. 

12 Види о томе: А. Моисеев, К сопоставительному изучению славянских языков (слово
образование личных существительных в русском, польском и болгарском языках), Очерки по 
словообразованию и словоупотреблению, Ленинград, 1965, стр. 35. 
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Поводом неких изведеница Вук изражава оправдану сумњу у њихову 

мотивацију, чак указује на могућност двојне мотивације: врачар - можда и од 
врач; звонар - можда и од звоно; зидар - може бити и у вези са зид; шШамйар, -
са шШамйа13 • Међутим, сматрамо да су изведенице врачар, звонар, шШамйар, 
зидар и сл. мотивисане глаголом, јер су више везане за процес, радњу, иако није 

искључена и двојна мотивација. О таквим случајевима кад је у први мах тешко 
одредити да лије изведеница постала од именичке или глаголске основе, говори 

М. Анчић-Обрадовић 14 , наводећи примере: сликар "човек који маља слике" или 
"човек који слика", карШар, коричар и сл. Она изводи закључак да је "сасвим 
ирелевантно како ћемо ове изведенице објаснити", пошто се значење изведе

нице при томе не мења. С. Бабић се придржава другог мишљења: да је код 

изведеница сШражар, звонар посреди одименичка творба из простог разлога да 
. б . 15 
.1е она о ични.1а код именица на -ар. 

Од 24 преостала девербатива из Вуковог језика највише има таквих који 
су мотивисани глаголима V врсте (врачати, гатати, зидати, коцкати, кувати, 
чувати и сл.), укупно 14; на другом месту су глаголи VI врсте (глобити, звонити, 
сушити, служити) - 6 изведеница, даље полазе два глагола 11 врсте (клепетати, 
писати), један глагол Vll врсте и један неправилан глагол (бежати, пећи). 
Дакле, већина основинских глагола код Вука завршава се на -аШи (укупно 17 
глагола); осим тога, шест глагола се завршавају на -иши. Сви основински 

глаголи су несвршени, осим једног свршеног (помлети, помељем). 

Слична је ситуација са структуром основинских глагола у нашој грађи 

ексцерпираној из речника савременог српског језика. Од 75 основинских гла
гола у творби изведеница на -ар учествују претежно глаголи са инфинитивом 
на -аШи V врсте (типа кувати - кувам), 11 врсте (типа писати-пишем), Vll врсте 
(типа бежати-бежим), укупно 47 глагола; глагола с инфинитивом на -иiйи има 
мање (VI врста, типа бележити-бележим), свега 25. Један глагол има неправил
ну промену, а мотивише две изведенице са суфиксом -ар које имају различито 

значење и разликују се морфолошки: пећи, печем - йекар "онај чије је занимање 
да меси и пече хлеб; хлебар" и йецар "човек који пече печење или ракију". 

Межу основинским глаголима у савременом језику такође претшађају 

несвршени глаголи (68 према 4 свршена), има и три двошщска глагола: асфал
тирати, моделирати, функционисати. 

Од 68 несвршених глагола скоро сви (65) спадају у дуративне (цртати, 
служити, писати и др.) и само три су итеративна: позивати, возати, слагати. 

У анализираном творбеном типу од 75 основинских глагола већина њих 
(53) се убраја у прелазне (нпр.: пецати, мусти, тесати, фарбати, цепати), док 
непрелазних има само 22 (нпр.: врачати, гатати, звонити, коцкати се, владати). 
Међу прелазним глаголима можемо издвојити трансформативне глаголе 
(црпсти, стругати, клесати, ваљати, укупно 30), неутралне ( 11) (бележити, сања
ти, чувати, честитати, служити ... ); креативне (10) (зидати, сликати, кувати, пећи, 
моделирати, слагати ... ), и два мотивна глагола: довозити, позивати. 

13 к ћ . араџи Вук, Главна свршивања суштествителни и прилаrателни у српском Језику, стр. 294. 
14 М. Анчић-Обрадовић, Семантичка и морфолошка структура именица које значе лица 

изведених помоћу суфикса -ар, стр. 218-219. 
15 ћ . . 

С. Баби , Творба ријечи у хрватском књижевном Језику, стр. 101. 
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Међу основинским глаголима овог творбеног типа се разликују коренски, 
прости глаголи са примарном основом (24): црпсти, мусти, клесати, чувати, 
цртати, писати, кувати и др. Од глагола са секундарном изведеном основом има 
највише десупстантива ( 46): бразда ти, фарбати, гребенати, чешљати, глобити, 
коричити, брусити, лечити, решетати, сликати, звонити, веслати и др. 

Има још три образовања која се могу сматрати као девербативи (влачити, 
слагати, бојадисати), као и две изведенице од придева (белити "бојити у бело" 

и глачати "чинити да нешто буде глатко"). 
Потпуно је схватљиво што се међу основинским глаголима у творбеном 

типу девербатива са -ар налази много десупстантива: изведенице са -ар се граде 

и од именица (што је обичније и фреквентије, па има изведеница новијег датума, 
као што су, на пример, кокичар, йиШар и др. које наводи Јелка Матијашевић 16), 
и од глагола који припада истом творбеном гнезду као и одговарајућа именица, 
нпр.: фарбаШи - фарба - фарбар, 'iребенаШи - 'iребен - 'iребенар, зидаiйи - зид -
зидар, 'iлобиШи - zлоба - zлобар. Увек има проблема у решавању питања 
мотивације када се изведеница налази у творбеном гнезду, нпр.: "глагол -
именица - назив лица на -ар" (уп. сличну ситуацију код изведеница на -ник где 
се у творбеном гнезду налази још и придев, нпр.: zрешиШи - zpex - zрешни -
zрешник). Јасно је да питање мотивације треба решавати конкретно у сваком 
одређеном случају. У нашој грађи, на пример, има неколико двозначних изве
деница са -ар, и у једном од значења дотична изведеница спада у десупстантиве, 
док у другом припада девербативима. Ево примера: звонар 1) онај који звони у 
звона (девербатив); 2) ливац звона (десупстантиn); решеШар 1) мајстор који 
прави решета (десупстантив); 2) фиг. онај који решета, који истражује грешке, 
оговарач (девербатив); брусар 1) онај који прави брусове (десупстантив), 2) онај 
који бруси (девербатив); бељар 1) занатлија који боји у бело (девербатив), 2) 
занатлија који прави бељеве, покриваче (десупстантив). Као и код изведеница 
са -ник, и ту треба поштовати и формални, и семантички критеријум и на тај 
начин се одлучивати о мотивацији. 

Изведенице са суфиксом -ар у нашој грађи су направљене од основинских 

глагола који означавају конкретне, реалне физичке радње (56 глагола од 75): 
стругати, калемити, поплочати, бојити, пилити, зидати, црпсти, тесати, мусти и 

др. Свега 19 глагола означавају умне; духовне радње, нпр.: сањати, честитати, 
рачунати, сликати, владати, гатати, цртати, писати и др. 

Морфонолошке промене на творбеном шаву у овом творбеном типу су 

представљене веома скромно: уочена је алтернација ч/к у лечити - лекар (уп. 
рус. лечиШь - лекарь, ШочиШь - Шокарь) ил/љу белиiйи - бељар; уп. такође йећи 
- йекар и йецар. У четири примера долази до поклапања дела инфинитивне 

глаголске основе и дела изведенице: сШражариШи - сШражар, ровариiйи -
ровар, Шокариiйи - Шокар, дроШариШи - дроШар, где је творбени процес ишао 
у супротном правцу. 

Да сведемо. У савременом српском језику, према речничкој грађи, у твор

би назива за лице суфикс -ар најчешће бира несвршене глаголе на -аiйи, 

дуративне, прелазне, а међу њима трансформативне; већина основинских гла-

16 Ј. Матијашевић, Из проблематике именица типа номина агентис, Јужнословенски филолог, 
XLII, Београд, 1986, стр. 119. 
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гола су изведени од именица; глаголи који мотивишу номина агентис на -ар 

углавном припадају глаголима конкретне семантике. 

У савременом руском језику овај творбени тип девербатива са -ар спада у 

непродуктивне; изведенице су мотивисане углавном несвршеним непрефиксал

ним глаголима на -айlь: йахайlь - йахарь, йисайlь - йисарь. 

Анализа извел:енит~а са -ар према семантичком аспекту показује да од 75 
изведеница 71 изведеница значи лице, две изведенице су двозначне и означавају 
и лице, и инстумент: рачунар 1) уређај који аутоматски врши рачунску обраду; 
2) рачуновођа, 3) математичар, рачунџија (рус. вычислийlель; счейlовод; рас
чейlчик); калемар 1) онај који калеми; 2) калемачица, нож за калемљење (рус. 
селекционер; йрививочный нож). Још две изведенице припадају категорији 

номина инструменти: браздар "пољопривредна справа која одједном прави 

више бразда"; бележар "справа за бележење редова при сејању пасуља" (уп. 

такође изведеницу клейейlар у Вуковом речнику у значењу "звоно"). Све остале 

изведенице и у Вуковом, и у савременом језику припадају категорији номина 

агенти с. 

Претежна већина изведеница са -ар (54) значе занимање: 17 сй1ру2ар "зана
тлија који помоћу струга израђује дрвене предмете; радник у стругари" (рус. 

токарь); асфалйlар "онај који се бави асфалтирањем" (рус. асфальтщик); йlара

цар "радник који тараца, калдрмар" (рус. дорожник); уп. такође: бојар (рус. 

красильщик), коричар (рус. переплетчик), йилар (рус. пильщик), зидар (рус. 

каменщик), йlискар (рус. печатник), дройlар (рус. лудильщик), црйар (рус. чер

пальщик), клесар (рус. каменотес), ваљар (рус. валяльщик; прокатчик); кувар 

(рус. по вар) и др. Овој групи припадају још четири изведенице блиске по 

значењу овој групи: смучар, йlакмичар, веслар, довозар (нераспр.) "онај који 

довози, превози" (рус. перевозчик). 

Десетак изведеница са -ар сачињавају групу именица које означавају но

сиоца особина: сањар (рус. мечтатель), чесйlийlар (рус. поздравитель), ойсенар 

(рус. иллюзионист), ровар (рус. сплетник), решейlар (рус. критикан) и др. Још 

пет изведеница значе стварног вршиоца радње (која није везана за занимање): 

йецар (рус. рыболов), йецар (рус. самогонщик), цейар (рус. дрпвакол; расколь

ник), бежунар (рус. б.еглец), йрйlинар (рус. человек, вытаптывающий дорогу в 
снегу). 

У савременом руском језику изведенице на -ар(ь) такође припадају кате

горији номина агентис; међутим, продуктивност овог творбеног типа у опште
прихваћеном језику се осетно смањује, док се појављују изведенице 

анализираног типа у професионалној терминологији: кайlайlь - кайlарь, 

сыйайlь - сыйарь, мазайlь - мазарь, щийайlь - щийарь, чесайlь - чесарь. Ако се 

упореде српске изведенице са -ар и њихови руски еквиваленти са истим суфик

сом, види се да има баш истоветних и формално, и семантички образовања 

(йисар - йисарь, звонар - звонарь, йlокар - Шокарь и сл.), али је могућа семан
тичка или стилистичка разлика: лекар "онај који професионално лечи болес

нике" - рус. лекарь "врач, врачар". Међу руским еквивалентима за српске 

17 Опсежан преглед старијих и новијих назива занат лиј а и радника (у оквиру тога и са суфиксом 
-ар) садржи наведени рад, Ј. Матијашевић "Из проблематике именица типа номина агентис". 
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изведенице са -ар највише има образовања са веома продуктивним агентивним 

суфиксом -щик/-чик који потискује друге суфиксе, на пример, -ник, -ар: йилар 
- рус. йильщик, йецар - рус. удильщик, фарбар - рус. красильщик, црйар - рус. 
черйальщик, сушар - рус. сушильщик, слаzар - рус. наборщик. Изведенице са 
-щик/-чик у руском језику служе, као и изведенице са -ар у српском, за означа

вање лица према сталном, професионалном занимању, посебно за вршиоце 

конкретних, физичких радњи~ 

Код српских изведеница са -ар, направљених од основинских глагола који 
означавају духовну, умну радњу, у преводу на руски се појављују образовања на 
-Шељ и -ник: вајар - рус. ва.яШель, владар - рус. йравиШель, 2аШар - рус. йредс
казаШель, карШар - рус. карШежник, сањар - рус. мечШаШель. 

Има пет парова изведеница са -ар и -Шељ на глаголске основе у српском 

језику од истих основинских глагола: владар "онај који управља, влада држа
вом" - владаШељ (заст.) "онај који управља нечим"; вајар "уметник који ваја 
лик" - вајаШељ "в. вајар, уметник у вајању"; лекар "онај који лечи болеснике" -
лечиШељ "онај који доприноси лечењу, исцелитељ"; йисар "службена особа 

нижег ранга која преписује канцеларијске списе" йисаШељ (заст.) "писац, ау
тор"; служар "слуга, лакеј" - служитељ "најнижи службеник до Il светског 
рата; слуга". 

Изгледа да је расподела суфикса -ар и суфикса -тељ на галголске основе 

у српском језику донекле условљена семантиком основинског глагола. 

На преко хиљаду страна савремених романа на српском језику нађено је 

само 13 изведеница са суфиксом -ар, направљених од глаголске основе. Све су 
то именице које означавају лице. Међутим, то су веома фреквентне речи које 
се често срећу, а најфреквентније од њих су чувар, сликар, писар, стражар, 

кувар, видар. Ево неколико примера: Чувари су их морали терати (Пекић); 

Призор је посматрао немачки војник - стражар (Велмар-Јанковић); Знао сам 
да ћу бити лош лекар (Селенић). Из примера се види да је творбени тип 

девербатива са -ар у српском језику сада жив и нешто продуктивнији у поређе

њу са руским. 

Марианна Киршова 

АНАЛИЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТИПА ДЕВЕРБАТИВОВ С СУФФИКСОМ -АР 

В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ (В СРАВНЕНИИ С РУССКИМ) 

Интерес к сравнительному изучению языков не случаен, поскольку сравнительно-сопоста
вительное исследование разных языков имеет большое значение как в теоретическом, так и в 

практическом плане (например, для создания эффективных методов преподавания языка в 

иноязычной среде). Современный этап в изучении словообразования в славянских языках также 
характеризуется повышением интереса к проблемам сравнительно-сопоставительного изучения 
словообразовательных систем славянских языков. Сходство славянских языков во многих случаях 

вызвало определенную идентичность инвентаря словообразовательных средств. 

В работе анализируется словообразовательный тип отглагольных существительных с суф
фиксом -ар, с помощью которого в современном сербском языке образуются производные -
названия лиц. Данный словообразовательный тип рассматривается с точки зрения фреквентности, 
продуктивности, динамики развития, начиная с периода Вука Караджича и кончая современным 
этапом. Словообразовательный тип на -ар в сербском языке анализируется в сопоставлении с 

аналогичным словообразовательным типом в современном русском языке. 
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Aleksandar Dukic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

FORМALNI KORESPONDENT 1 PREVODNI EKVIV ALENT: 
GERUND U IТALIJANSKOM 1 NJEGOVO PREVODENJE NA 

SRPSKOHRV ATSKI JEZIK 

PROUCA V ANJE 1 UPOREDIV ANJE JEZIKA 1 PREVODENJE 

Svako proucavanje jezika, u vecoj ili mапјој meri (zavisпo od cilja) ukljucuje i 
uporedivanje izmedujezika. Cak i kada se datijezik пе dovodi u direktnu vezu sa drugim, 
kao pri deskripciji jednog jezika, operise se kategorijama zajednickim za vise jezika, ра i 
samo svrstavanje datogjezika u пeku grupu na osnovu пjegove geneze ili tipoloskih оsоЬiпа 
implicira poredenje sa drugim jezicima. 

Jezici se mogu dovoditi u medusobnu vezu па razne nacine, ali su sa lingvistickog 
stanovista verovatno najrelevantпija poredenja metodama komparativne i koпtrastivne 
analize. 1 

Svaki vid poredeпja jezika implicira i prevodenje.2 

Nas ovde posebno iпteresuje odnos izmedu kontrastivne analize i prevodenja. 

Kontrastivna analiza se sluzi prevodnim metodom, а njeпi rezultati, s druge strane, 
doprinose boljem razumevaпju prevodilackog postupka i, u krajnjoj liniji, uspesnijem 
prevodeпju. 

Odпos izmedu koпtrastivne analize i prevodenja u ovoj prilici сето razmatrati u 
svetlu Catfordove Lingvisticke teorije prevodenja.3 

Predmet kontrastivпe aпalize sujezicki sistemi, odnosno podsistemi (па pr. fonoloski 
ili morfoloski). Kontrastiraпjem sistema identifikuju se kategorije koje u njima imaju 
priЫizno jednake vredпosti, odnosno, utvrduju se parovi fonnalnih korespoпdenata. 

1 Za odпos izmedu ova dva tipa analize v. па pr. FILIPOVIC, 1971, str. 55-72 i FILIPOVIC u: Godisпjak 
SDPLJ 4-5, str. 23-24; i JERNEJ u: Godisпjak SDPLJ 4-5, str. 249-251. 

2 Prevodeпje kao aktivпost staro је valjda koliko i jezicka komuпikacija, ali је tek za ovaj vek karakteristicaп 
razvoj teorijske misli о toj aktivпosti. Za razlicite pristupe prevodenju v. па pr. RAJIC, 1981; SIВINOVIC, 1979; 
STOJNIC, 1980; IVIR, 1978. 

3 Catford, Ј. С, А Liпguistic Theory of Translatioп, Oxford Univcrsity Press, Lопdоп, 1965, Fourth 
Impressioп 1974 (dalje ее se пavoditi kao: CATFORD, 1974) 
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Predmet prevodenja је jezicka realizacija, tekst (pisani ili govoreni): prevodenje је 
postupak zamene teksta izvornog jezika odgovarajuCim tekstom ciljnog jezika, odnosno 
iznalazenje tekstualnih prevodnih ekvivalenata.4 

Formalni korespondent i prevodni ekvivalent su kljucni pojmovi Catfordove lingvi
sticke teorije prevoda. 

Formalni korespondent је ma koja kategorija ciljnog jezika koja u njegovoj ekono
miji zauzima priЫizno jednako mesto kao data kategorija u ekonomiji izvornog jezika, dok 
је prevodni ekvivalent ma koji tekst, ili deo teksta ciljnog jezika, koji је identifikovan kao 
ekvivalentan datom tekstu ili delu teksta izvornog jezika.5 

Postojanje formalnog korespondenta povecava predvidljivost prevodnog ekvivalenta 
(i to је u skladu sa iskustvom i sa intuitivnom reakcijom veCine prevodilaca), ali se ne moze 
izjednaciti sa njim. Za to postoji vise razloga: 

Prvi је taj sto, ako prihvatimo Catfordovu definiciju, ne mozemo govoriti о apsolut
nom formalnom korespondentu, jer Ьi potpuno izjednacavanje polozaja dvaju elemenata и 
dva sistema impliciralo i potpuno izjednacavanje dva sistema. Znaci, i kada se ogranicimo 
na plan gramatickih sistema, moze se govoriti samo о priЫiznim korespondentima, tj. о 
elementima koji korespondiraju и vecoj ili manjoj meri. 

Drugi razlog је taj sto na izbor prevodnog ekvivalenta, zavisno od vrste teksta i vrste 
prevodenja, uticu i drugi cinioci, nesvodivi na podudaranje gramatickih sistema (leksicka 
nepodudamost i drugo ). 

Usvojivsi osnovne pretpostavke Catfordove teorije prevoda i pojmove formalnog 
korespondenta i prevodnog ekvivalenta, zeleli smo da istrazimo funkcije gerunda - predi
kata implicitne recenice и italijanskom i naCine prevodenja ovog oЫika na srpskohrvatski 
jezik. 

GERUND U ITALIJANSKOM JEZIKU 

Gerund se u romanskimjezicima razvio od aЫativa latinskog gerundijuma i ро svojoj 
ulozi se znatno priЫiZio participu prezenta.6 

U savremenom italijanskom jeziku7 gerund ima dvojaku ulogu: kao i drugi infinitni 
glagolski oЫici (it. modi infiniti), moze predstavljati predikat implicitne recenice (it. 
proposizione implicita), dok и kombinaciji sa finitnim oЫicima nekih glagola moze graditi 
perifrasticne konstrukcije. 8 

u ovoj prilici сето se pozabaviti gerundom - predikatom implicitne recenice i 
njegovim prevodenjem na srpskohrvatski jezik. 

Infinitni glagolski oЫici i implicitna recenica 

Infinitni, ili "nelicni" glagolski oЫici ne izrazavaju ni naCin ni lice, vec samo vreme 
i dijatezu i - kada se radi о participima - rod i broj.9 

4 Upor. CAТFORD, 1974, str.l, 20 i 21. 
V. CATFORD, 1974, str. 27. 
V. SKERU, 1926, str. 111; LYER, 1934, str. 13, TEKAVCICII, 1972, str. 16. 

7 Terminom 'savremeni italijanski jezik' oznacavamo italijanski jezik ХХ veka. Posto је predmet rada gerund 
u savremenom italijanskom knjirevnom jeziku, dalje се se, svuda gde nije drukcije naznaceno, terminom 
'italijanski jezik' oznacavati savremeni italijanski knjirevni jezik. 

8 Upor. ma koju gramatiku italijanskogjezika (na pr. REGULA-JERNEJ, 1965; SАТТА, 1978 i druge). 
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Oni ipak cuvaju svoju glagolsku prirodu i mogu biti predikat recenice, ali usled toga 
sto kategorija lica nije kod njih uopste izrazena, dok im је temporalno znacenje samo 
relativno; recenica Cijije predikatjedan od infinitnih oЫika nije u potpunosti razvijena niti 
moze Ьiti samostalna, vec mora bar posredno zavisiti od recenice ciji је predikat finitni 
glagolski oЫik. Recenica ciji је predikat infinitni glagolski oЫik naziva se implicitnom. ю 

Subjekat implicitne recenice је, najcesce, isti kao i subjekat recenice od koje impli
citna zavisi, а u slucajevima kada је razliCit mora Ьiti eksplicitno naznacen. Уес је receno 
da је temporalno znaceпje iпfinitпih oЬlika samo relativпo: опi ne oznacavaju sadasnjost, 
proslost ili buducпost, vec istovremenost ili prethodnost. 

GERUND - PREDIKAT IMPLICIТNE RECENICE 1 NJEGOVI PREVODNI EKVIV ALENTI 

Као predikat implicitпe recenice moze se javiti prosti ili slozeni geruпd. 11 Njegove 
osoЬine сето ilustrovati primerima preuzetim iz izvestaja о koпtrastivnom poredenju 
italijanskog i srpskohrvatskog jezika, koje је pod rukovodstvom prof. Josipa Jemeja 
sprovedeпo krajem sedamdesetih godina па Univerzitetu u Zagrebu: 

(2 *)А vendo finito di coпversare, tornammo а casa. 
(=dopo che avemmo fiпito ... )Svrsivsi razgovor, vratili smo se kuCi. 
(=posto smo zavrsili ... ) 

(5 *)Anche volendo non glielo potrei dire. 
(=ancorche volessi ... ) 

Makar htio, ne Ьih mu to mogao reCi. 

(7*)Е passato per il giardiпo cantando. 

Prosao је kroz vrt pjevajuci ( = .. .i pjevao ). 

(9*)Compiendo il suo dover avrebbe dato uп esempio agli iпdecisi. 
(=se avesse compiuto ... ) 

lzvrsivsi svoju duzпost, Ьiо Ьi dao primjer koleЫjivcima. 
( =da је izvrsio). 12 

Ovim primerima su predstavljeпi glavпi tipovi gerunda u fuпkciji predikata implicitпe 
recenice ciji је subjekat ideпtican sa subjektom glavпe recenice. Medutim, gerund se moze 
javiti i и 'apsolutпoj koпstrukciji', sa svojim posebnim subjektom: 

(IO*)Essendo malato il teпore, la rappreseпtazione fu rimandata. 
(=Siccome il teпore era malato) 

Kako је tenor Ьiо bolestan, predstava је odgodeпa. 13 

Navedeni primeri ilustruju tipicпe оsоЬiпе geruпda - predikata implicitne recenice: 

• moze zameпjivati razпe vrste zavisnih receпica; 

• ima - najcesce, ali пе obavezпo - isti subjekat kao i glavna receпica; 

9 Upor. TEKAVCIC 11, 1972, STR. 273. 
IO Upor. na pr. BAТТAGLIA-PERNICONE, 1973, str. 324. 
11 Zainfintine oЫike V. TEKAVCIC 11, 1972, str. 273, azagerund upor. ш1 pr. BAТТAGLIA-PERNICONE, 

1973, str. 324. ' 
12 V. STUDI CONTRASТIVI, str. 36-37. Brojevi uz navedene primere oznaeeni su zvezdicom kako Ьi se 

razlikovali od brojeva kojima su obelezene reeenice iz korpusa. 
13 V. STUDI CONTRASТIVI, str. 38. 
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• gerund prezenta (prosti) ili gerund prosli (slozeni) mogu Ьiti ekvivalenti razlicitim 
glagolskim vremenima, pri cemu prosti gerund oznacava radnju istovremenu sa radnjom 
upravnog glagola, а slozeni gerund radnju anteriornu u odnosu па radnju upravnog glagola. 

Pomenuto istrazivanje је takode pokazalo daje u srpskohrvatskomjeziku kontrastivni 
parnjak gerundu glagolski prilog (sadasnji ili prosli), ali u saopstenju о rezultatima nismo 
nasli eksplicitno objasnjenje о uzajamnom odnosu glagolskog priloga sadasnjeg i proslog 
s jedne, i prostog, odnosno slozenog gerunda, s druge strane. 

Za razliku od ovog istrazivanja koje se gerundom bavilo u okviru kontrastiranja 
glagolskih sistema u celini, nase se zadrzalo na detaljnijem proucavanju gerunda s posebnim 
usmerenjem na nacine prevodenja ovog oЫika. 

Nase istrazivanje је ograniceno na savremeni knjizevni jezik predstavljen uzorkom 
od nekoliko tekstova. Poznato је da uzorak moze Ьiti reprezentativan u vecoj ili manjoj 
meri, ali da nikada ne moze zameniti celinu iz koje је uzet, tj. nijedan kопасап skup tekstova 
ne moze potpuno da predstavi jezik kojem pripada. Da Ьi se povecala reprezentativnost 
uzorka - uz puпu svest о njegovim ograniceпjima kao i о tome da nijedaп kопасап skup 
tekstova пе moze potpuпo da predstavi dati jezik -, pri пjegovom sastavljaпju prid!Zavali 
smo se sledecih kriterijuma: 

• Izabraпim tekstovima zastupljeпe su razlicite knjizevпe vrste; 

• zastupljeпi su razпi autori; 

• izabraпa su dela afinnisaпih pisaca, tako da se moze pretpostaviti пе samo da је 
пjihov jezik odraz postojeceg staпja u italijaпskom, vec i da moze sluziti kao model 
knjizevпog izrazavaпja, оdпоsпо da пjihova jezicka kreativпost moze uticati па ostale 
korisпike istog jezika. 

Posto је јеdап od ciljeva rada i utvrdivaпje prevodпih ekvivaleпata, pri sastavljaпju 
uzorka se moralo voditi racuпa о jos jedпom ograпicavajucem ciпiocu, а to је postojaпjc 
kvalitetпih prevoda па srpskohrvatski, cime је broj raspolozivih dela zпаtпо smапјеп. 

VodeCi racuпa о пavedeпim kriterijumima, izabrali smo sledece tekstove: 

1) Volpoпi, Paolo, Memoriale (prevod: Vera Bakotic-Mijuskovic); 

2) Volpoпi, Paolo, La macchina mondiale (prevod: Ivaп Кlајп); 

3) Piraпdello, Luigi, Sei personaggi in cerca d'autore (prevod: Niksa Stipcevic); 

4) Moпtale, Eugeпio, Auto dafe (prevod: Srdaп Music); 

5) Moпtale, Eugeпio, Farfalla di Dioord (prevod: Srdaп Music). 

U ovom uzorku zastupljeпe su razlicite knjizevпe vrste (romaп, drama, esej, kratka 
prica) i razпi autori, ра se ocekuje da оп bude reprezeпtativaп za knjizevпi italijaпski jezik 
ХХ veka barem toliko da se za опе upotrebe geruпda па koje se и пjemu пе пaide moze 
smatrati da su relativпo retke i da пisu tipicпe. Time sto su tekstove preveli razliciti 
prevodioci smапјеп је uticaj pojediпih prevodilaca па rezultate. 

Iz ovako saciпjeпog uzorka formiraпje korpus od 1413 receпica. U korpus su uvrsteпe 
sve receпice u kojima se pojavljuje geruпd, osim tri u kojima је ovaj oЫik upotreЫjeп vап 
relevaпtпog koпteksta. 

Nase istrazivaпje па pomeпutom korpusu od 1292 receпica sa geruпdom (пе racuпa
juCi jos 121 pojavljivaпje gепшdа и glagolskim perifrazama) uglavпom је potvrdilo 
zakljucke saopstene u pomenutomJemejevomrezimeu, s tim sto su njiшe detaljnije ispitane 
оsоЬiпе geruпda i пасiпi пjegovog prevodeпja. 
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U skladu sa ocekivanjima, na prvom mestu ро zastupljenosti u prevodimaje glagolski 
prilog: skoro 3/4 ukupnog broja gerunda је prevedeno ovim oЫikom. 

Pri tome, ncuporedivo је cesCi glagolski prilog sadasnji nego prosli, sto је u skladu 
sa saznanjem da se prilog prosli u nasem jeziku guЬi iz upotrebe. On је u prevodima 
koriscen samo onda kada se nije mogla izbeCi upotreba pomocnih glagola. 

SledeCi prevodni ekvivalent ро ucestalosti је zavisna recenica ( oko 14 % ). onda sledi 
nezavisna recenica ( oko 8 % ), dok је svega oko 5 % gerunda prevedeno na druge nacine. 

Tipove prevodnih ekvivalenata сето ilustrovati sa nekoliko primera. 

(234) Egli obbedl sparendo nel coпidoio. (МЕМ, 128) 

Оп је poslusao, nestavsi u hodniku. (MEMS, 99) 

(1107) Cos'i un'artista, vivendo, accoglie... (PERS, 12) 

Tako i umetпik, ziveci, prima. .. (LICA, 8) 

(83) ... quel lcggeш rumore che il lago fa muovendo piano le acque verso le sponde ... 
(МЕМ, 41) 

... onaj lagani sшn jezera kada polako gura svoju vodu ka obalama... (MEMS, ЗО) 

(666) .. .le regole del naturalismo nel quale potevo cadere anch'io esaltandomi trop
po di fronte alle macchine, fino а rimanere schiavo delle loro regole ... (MACC, 103) 

... zakone naturalizma u koji sam i ја mogao zapasti ako Ьih se suvise ushicavao 
masinama, postajuci rob njihovih pravila... (MAS, 76) 

(919) ... е che l'artista, sparendo, porta con se ... (AUTO, 114) 

.. .i da umetnik, kada nestane, odnosi u grob... (LEPT, 106) 

(1247) ... sentendola parlare in un modo affatto inintelligiblle, resteranno per un 
momento intenti... (PERS, 80) 

... za trenutak се је pazljivo slusati, jer песе moCi da razaberu reci... (LICA, 76) 

Primeri (234) i ( 1107) su tipicni za prevodenje gerunda glagolskim prilogom: 

• gerund ima zajednicki subjekat sa glavnim glagolom - а to је potreban uslov za 
upotrebu glagolskog priloga u savremenom srpskohrvatskom jeziku. 14 

• znacenje gerunda је tesno vezano za znacenje glavnog glagola, ukljucujuCi i tesnu 
vremensku povezanost 

Pojava glagolskog priloga proslog u ulozi ekvivalenta prostom gerundu, i to sa 
znacenjem istovremenosti, cak neposredne posteriornosti (kao u primeru 234) pokazuje da 
је upotreba glagolskog priloga proslog uslovljena svrsenim glagolom - а ne potrebom za 
iskazivanjem anteriornosti - te da је paralelnost gerunda sadasnjeg i proslog sa glagolskim 
prilogom sadasnjim i prostim samo prividna. 

Zajednicko u ostalim primerima, u kojima је gerund preveden zavisnom recenicom, 
jeste to da - posto su to sve gerundi koji imaju zajednicki subjekat sa upravnom recenicom 
i ро neko od uoЬicajenih znacenja (temporalno, kondicionalno, kauzalno ... )- znacenje ovih 
recenica ne bi Ьilo izmenjeno i da је u prevodu upotreЫjen glagolski prilog. Medutim, u 
svakoj od pomenutih recenica u prevodu је 'izmenjen' jos ро neki element. 

14 Upor. STEYANOVIC 11, 1979, str. 741-743; STANOJCIC 1, 1973, str. 78. 
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U (83), verovatno radi izbegavanja relativne recenice, subjekat izvorne recenice, il 
lago prevedenje genitivom а predikatfa, tj. upravni glagol gerunda, nije preveden posebnim 
leksemom, sto је i onemoguCilo upotrebu glagolskog priloga. 

Recenica (666) је karakteristican slucaj lancane promene: implicitna recenica sa 
infinitivom је prevedena glagolskim prilogom, а gerund zavisnom recenicom. Ne upusta
juCi se и razmatranje zasto је data prednost ekvivalenciji infinitiva i glagolskog priloga, 
mozemo reCi da је potreba da se и prevodu sacuva raznovrsnost oЫika uticala na to da se 
odstupi od glagolskog priloga kao ekvivalenta gerundu. 

Pojava da se gerund prevodi eksplicitnom recenicom (ili na drugi nacin), а neki drugi 
deo recenice glagolskim prilogom uocena је и velikom broju slucajeva. 

u recenici (1247) citav niz leksema је и prevodu zamenjen i ekvivalencija se 
uspostavlja tek na nivou recenice, potpuno preoЫikovane и odnosu na original tako da и 
njoj vise nema mesta glagolskom prilogu. 

Odstupanje od glagolskog priloga kao ekvivalenta gerundu moze Ьiti, ali ne mora 
uslovljeno samo promenama unutar strukture recenice (izazvanih na pr. leksickom nepo
dudarnoscu), ali vec i potrebom da se и veCim segmentima teksta (ili и citavom tekstu) 
izЬegne prevelika ucestalost jednog oЫika i onda kada Ьi on ро svojim drugim osoЬinama 
zadovoljavao kao prevodni ekvivalent. Upravo је ovaj drugi slucaj privukao nasu paznju. 
Ovakvo ogranicenje naroCito dolazi do izrazaja и umetnickom tekstu, ali и principu vazi i 
za ostale vrste tekstova. 

Opasnost da ucestalost nekog oЫika и tekstu prevoda bitno odstupi od odnosu na 
ucestalosti polaznog analognog oЫika и izvomom tekstu bude prevelika, posledica је 
cinjenice da korespondencija elemenata и dva jezika nije uzajamno jednoznacna. Ро 
pravilu, izmedu elemenata dvaju jezika uspostavlja se mreza odnosa. Nekoj datoj jedinici 
izvomog jezika odgovara skup jedinica (koje cesto pripadaju razlicitim nivoima) ciljnog 
jezika, а svakoj od jedinica ovog skupa odgovara skup jedinica izvomog jezika. 15 То znaci 
da jedna jedinica ciljnog jezika (rec, izraz, gramaticki oЫik ... ) korespondira sa vise jedinica 
izvomogjezika i da se pod nekim uslovima moze pojaviti kao prevodni ekvivalent ma koje 
od tih korespondentnih jedinica izvornog jezika. 

Mreza odnosa korespondencije izmedu dva jezika moze se uspostaviti na nivou 
jezickih (pod)sistema (leksickih, fonoloskih, gramatickih), ili na nivou tekstova - izmedu 
teksta prevoda i izvornog teksta. 

Krajnji cilj prevoda је postizanje ekvivalencije tekstova, i sa ove tacke gledista 
korespondencija pojedinih elemenata dvaju tekstova је vrlo znacajna. ProЫem је и tome 
sto mreza korespondencije nije data, vec nastaje uporedo sa nastajenjem teksta prevoda. 
Uporedo sa nastajenjem teksta prevoda neprekidno se menja i mreza odnosa izmedu 
jedinica teksta, odnosno, menja se polozaj svake jedinice и ekonomiji teksta. Tako se moze 
dogoditi da jedinica ciljnog jezika, koja је sve do nekog trenutka funkcionisala kao prevodni 
ekvivalent date jedinice izvomog jezika, и jednom momentu vise ne moze uspesno 
funkcionisati, ра se mora zameniti drugom jedinicom. 

15 Mreza odnosa izmedu jedinica dva jezika moze se najlakse prikazati na primeru leksickih jedinica ali 
navedeno vazi i za druge jezicke jedinice (morfoloske, na pr.). Upor. ЈОУ ANOVIC u: RAJIC, 1981 ·str. 74. 
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Na ovaj пасiп mozemo objasпiti zasto prevodilac, posavsi od пekog miпimalпog 
koпteksta i pozпate (f ormalпe) korespoпdeпcije elemeпata dvaju jezika, odredi prevodпi 
ekvivaleпat - а опdа и jedпom treпutku "oseti" da izabraпi oЫik vise пе zadovoljava i 
priЬegпe drugom reseпju. 

ImajuCi ovo и vidu, mozemo precizпije formulisati odпos izmedu formalпog kores
poпdeпta i tekstualпog prevodпog ekvivaleпta. 

Da Ы f ormalni korespondent neke date jedinice izvornog jezika funkcionisao i 
kao prevodni ekvivalent te jedinice, оп mora u ekonomiji teksta prevoda zauzimati 
mesto priЫizno jednako mestu koje datajedinica izvornogjezika zauzima u ekonomiji 
originala (izvornog teksta). 

Ova tvrdпja se odпosi па pismeпe prevode i to, prveпstveпo, па knjizevпe tekstove. 
Kod drugih vrsta prevoda polozaj пеkе jediпice и ekoпomiji teksta је takode relevaпtaп 
kriterijum- ali ne mora uvek Ьiti пajbolji prevodni ekvivalent onajediпica koja и ekoпomiji 
teksta prevoda ima jedпako mesto kao polazпa jediпica и ekoпomiji izvornog teksta, posto 
jos neki cinioci uticu na promenu odnosa u ekoпomiji teksta prevoda prema ekonomiji 
teksta originala. 16 

S tim и vezi moze se postaviti i pitaпje koji је to miпimalпi kontekst koji omogucuje 
da se definise vrednost neke jedinice u izvornom tekstu i odredi пјеn prevodni ekvivaleпt, 
па kom пivou se moze uspostaviti prevodпa ekvivalencija, odnosпo sta se moze smatrati 
jedinicom prevoda. Ovakva pitaпja su Ьitпа, ali nam teorija prevodeпja za sada пе nudi 
uпiverzalпo primenljiva resenja, vec se опа moraju traziti za svaki tekst, ili bar za svaku 
vrstu tekstova роsеЬпо. 17 

Na kraju Ьismo jos samo istakli da је za razumevaпje tako slozeпog procesa kao sto 
је prevodeпje potrebno da se rezultati tradicionalпe aпalize receпice dopune oпim sto паm 
mogu poпuditi metodi tekstualпe liпgvistike. 
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RIASSUNTO 

In un'analisi delle traduzioпi del geruпdio italiano nel serbocroato, basata sulla teoria liпguisticu di 
traduzioпe di Ј. С. Catford, l'attenzioпe particolare vieпe dedicata ai casi iп cui il conispoпdeпte fonnale del 
geruпdio (glagolsk.i prilog) поп пе fuпge da equivaleпte testuale pur coпispondendo соп le sue caratteristiche 
fonnali е соп il suo significato lessicale alla fonna origiпale italiaпa. 

La spiegazioпe di questi casi поп е raggiuпgiЬile attraverso uп'aпalisi limitata alle caratteristiche formali 
delle fonne coпispoпdenti е alle strutture delle rispettive proposizioпi ". шu va piuttosto cercata aпalizzaпdo 
l'iпtero testo tradotto, teпendo сопtо dell'insieme dei rapporti reciproci tra Је sue varie compoпeпti. Uп'aпalisi di 
questo tipo porta alla coпc\usioпe che il coпispoпdeпte fonnale di uпа categoria del testo origiпale puo fuпgerne 
anche da equivaleпte testua\e di traduzioпe а patto che occupi nell'ecoпornia de\ testo tradotto uп posto aпalogo а 
quello che пell'ecoпornia del testo origiпale occupa la categoria origiпale. 

Si vuo\ sottoliпeare, iпfiпe, che il complesso proЫema della traduzioпe richiede uп approccio che si avvalga 
sia dell'aпalisi tradizioпale, che dei metodi della liпguistica del testo. 
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Евица Конечни, Електротехнички факултет, Скопје 

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА НЕКОИ 

ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ ВО АНГЛИСКИОТ 

И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Во овој труд се анализираат некои лексички единици во англискиот и 

македонскиот јазик и се нагласува улогата на лексиката 1 како во содржината 
така и во методологијата на изучувањето на странскиот језик. 

Од дидактичко-методски аспект, кога станува збор за лексикате, едно од 

основните прашања е прашањето на лексичките единици со цел да се постигне 

ефикасност на наставниот процес. Избор на лексичките единици во контекстот 
на јазикот на струката, на пример, е поограничен отколку во општиот јазик. Во 

наставата по странскијазик првенствено треба да се утврдат карактеристиките 

на лексиката од оној регистар и варијанта на англискиот јазик со кој студентите 

или стручњаците во пракса начесто ке се срекаваат и ке мораат да го користат. 

Низ лексичкото градиво се одразуваат и социолингвистичките и културните 

карактеристике на заедници или групи који го корстат тој јазик бидеј::К:и оној 

кој учи странски јазик не ги поседува интуитивно таквите познавање (знаења) 
бидеј::К:и од една до друга јазичка заедница тие карактеристики можат многу да 
се разликуваат. Студентите требаат да се запознаат со тие крактеристики и 

посебно да им се насочат особеностите на регистрот и социолигвистичките 

карактеристики. 

ШТО СЕ ПОДРАЗБИРА ПОД ТЕРМИНОТ 'ЛЕКСИЧКА ЕДИНИЦА'? 

Според некои автори2 лексички единици се такви изрази во кои значењето 
не може во целост да се предвиди од формата, служат како минимални единици 

за извесни синтаксички цели и општествено се прифатени како независни 

единици. Голем број од пив се индивидуални зборови, но исто така голем број 

од пив се и повекезборовни единици. 

Најосновен вид лексичка единица е индивидуалниот збор. За да се изберат 
корисни генератори на јазичките структури во рамките на лексичкиот приод 

треба да се направи избор помеfу зборови со нула или ниска информациска 

садржина, односно функионалните зборови (како на пример, членови, заменки, 
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предлози, сврзници, помошни глаголи итд.) и оиие со висока информациска 
садржина (како на пример, именки, главни глаголи, придавки и прилози). 

Функционалните зборови имаат претежно синтаксичка улога и нивното 

значење се конкретизира во контекст или ситу а циј а. Кога се зборува за стручна 
терминилогиј а оваа врста зборови во потполност се изоставува, но кога се 

зборува за стручниот или општиот јазик тогаш мараме да им посветиме посеб

но внимание бидеј:Ки без познавање на нивната употреба и значење нее можно 

да се анализира или преведе текст.3 

Наспроти индивидуалните зборови има голем број лексички единици кои 

се састојат од пове:Ке зборови и претставуваат пове:Кечлени говорни групи, од 

кои е секоја препознатлива како независно постоечка, дури и ако може да се 

подели на своите саставни делови. Овие пове:Кезборовни единици би можеле 

да се поделат во две групи: колокации, кои се ориентирани кон пораката, и 

восШановени изрази, кои се во основа прагматски по карактер. 

КолокацииШе го објаснуваат начинот на кој индивидуалните зборови одат 

еден со друг. Парови зборови кои можат да одат еден со друг, се разбира, дека 

се многубројни. Варијации се можни и на синтагматска и на парадигматска 

оска. На пример: 

цените опаднаа => prices fell 

при ходите се покачија => incomes rose 

невработувањето се ставилизира => unemployment staЬilised 

Можни комбинации од два збора варираат од сосема неочекувано нови 

(слободни колокации) до цврсто востановени форми (фиксни колокации) и во 
англискиот и во македонскиот јазик. Како што е познато ова нее дихотомија 

туку спектар помеtу фиксни и слободни полови. Колку колокациите стануваат 

помалку фиксни, то ест колку се можни повеке варијации долж двете оски, 
предвидливоста се намалува и значењето се зголемува.4 

ФиксниШе колокации се вид повекечлени изрази и како што се гледа од 

долните примери нивната преводна кореспонденција нее секогаш еден спрема 

еден. На пример: 

goodbye 

record player 

the day after tomorrow 

on the other hand 

=> 

=> 

=> 

=> 

до гледање 

грамофон 

задутре 

од друга страна 

Слободните колокации се, по дефиниција, сосема нови и според тоа одат 

кон креативната страна на јазикот. Како и зборови од различен степен на 

информациска садржина, колокациите од различните краеви од фиксниот/сло
бодниот спектар бараат различни педагочки процедури. 

Еден елемент од колокацискиот пар може многу, скоро единствено, да го 

сугерира другиот елемент, но овој степен на зацвртување нее реципрочен. Така 
на пример, 'засирено' ('cшdled') скоро единствено го одредува својот колокат 

'млеко' ('milk') до дека 'млеко' сигурно неј а сугерира придавката пред него со ист 
степен на сигурност. Овој недостатак на реципрочноста има важна педагошка 

импликација, бидејки ако сакаме зборовите да ги употребиме како лексички 
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единици за саздавање на јазичните структури, важно еда ги идентификуваме 
оиие кои најстрого и корисно ги предвидуваат колокатите. 

Некои колокации директно се преведуваат доцека некои не. Се разбира, 

оиие коишто не се преведуваат директно им предизвикуваат потешкотии на 

студентите. Проблемот е сличен на оној со преведувањето на индивидуалните 

зборови: ако збор има многу високо содржинско значење, на пример, садржина 

од техничко значење (како, 'осцилира'=> 'oscillate'; 'реклама' => 'advertisement'), 
тој ке има тесен или точен еквивалент во другиот јазик. Зборови со релативно 

ниско садржинска значење, а посебно нелексикализирани зборови, со нивните 

сложени структури, многу е неверојатно дека ке овозможат кореспонденција 
еден спрема еден. Ова може да се види од следниве примери: 

take а picture => слика 
take ап exam => полага испит 
look up to => почитува некога 

физички карактеристики 

with Ыuе eyes/a beard => со плави очи/брада 
алат 

with а knife/pencil =>со нож/молив 

лице или луtе r with Mary/friends => со Марија/пријатели 
WIТH =>СО; ОД; ВО 

~болест 
\ \ with headache =>со главоболка 

расположба 

Не was shaking with anger => Тој се тресеше од лутина 
Не listened with pleasure => Тој слушаше со задоволство 
институција 

She's with IВМ now => Таа работи во IВМ сега. 
Колокациите, како и индивидуалните зборови, не можат прагматски питу 

да се поврзат, питу да се идентификуваат; во ова тие се разликуваат од воста

новените изрази за кои ке зборуваме подолу. Зборовите и колокациите се 

повеке поврзани со содржинаiiiа која јазичниот корисник ја изразува, отколку 
со ина што јазичниот корисник го йрави: дали изразува жалење или објаснува

ње, спротиставување итп. Во еден избалансиран лексички приод, ова сознание 

е повеке од теоретски интерес, овозможувајки ни да создадеме поразбирлив и 

избалансиран опсег на лексиката за студентот. 5 

Bociiiaнoвeниiiie изрази ги спомнавме погоре како видови на лексички 
единици кои му овозможуват на јазичниот корисник успешно да комуницира; 

тие се прагматски (практични) по крактер. Тие се употребуваат за да му се 

овозможи на читателот или слушателот бргу да сфати што прави јазичниот 
корисник. Кога еднаш ке се разбере она што се йрави, лингвистичкото проце

сирање може да се концентрира на она што се зборува, т. е. на специфичната 

садржина. Овие востановени повекезборовни единици обезбедуваат ефикасно 
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процесирање и рецептивна и продуктивно, и во говорот и во пишувањето. 

Наспроти нивната важна улога и широка апликативност, тие во голема мерка 

остануваат неидентификувани во наставата по странски јазик и најмалку 
експлоатирани како потенцијални јазични извори за студентите. Пошироко 
овие фиксни лексички единици, коишто представуваат повекечлени говорни 

групи, можат да се категоризираат во три поднаслови: 

(1) Кратки, одвај граматизирани искази: 

Not yet. => Уште не. 

Certainly not. => Сигурно не. 

Just а moment,please. => Само момент,молам. 

Just in case. => За секој случај. 

(2) Почетоци или рамки на реченици. Како најтипични тоа се првите 
зборови од исказите, кои служат главно за прагматски цели: 

Sorry to interrupt, but сап 1 just say ... 

=>Извинете што прекинувам, но може ли да кажем ... 

Ifl were you ... 

=>Кога би бил на твое место ... (Да сум на твое место ... ) 

How much ... => Колку чини ... 

(3) Цели реченици, со готово, препознатливо, прагматско значење, кои 
лесно се идентификуваат како целосно востановени. На пример: 

Yes, but it's not so simple. => Да, но тоа не талку едноставно. 

The damage has already Ьееn done. => Штетата е веке направена. 

It rains cats and dogs. => Истура. 

Востановените изрази ке му бидат од помош на секој странски студент. 

Јасно е дека репертоар на вакви изрази е важен дел од флуентноста за средни 

и понапредни студенти. За почетници, фрази од ваков тип ке бидат од непос

редна корист; факт традиционално познат од фразеолошките книги наменети 

за туристи. Востановените изрази претставуваат начин на кој почетниците брзо 
ги зголемуваат комуникативните извори и во исто време обезбедуваат тачни и 

природни извори кои придонесуваат за усвојувањето на компетенцијата. 

Сметаме дека некои од овие реченици, групирани и избрани како типични, 

би требало да се воведат релативно рано во наставата по англиски јазик. 

Граматиката, барем до извесен степен би можела да се усвоува преку воопшту

вање, и учење на ограничувањата на воопштувањето од овие реченици. На овој 

начин лексичките единици би обезбедиле основа за лексички, повеке отколку 

граматички оријетирана програма. Ако се прифати приодот кадешто централ

на улога на лексиката, според тоа подредена улога на граматиката се препоз

натливи, тогаш мора да се реши и проблемот на селекција. 

Накратко, правилно избрани лексички единици можат да им се презенти
раат на студентите по англиски како странски јазик во препознатливи контек

сти, совладуваат како научени целини и така станат важни извори за 

совладување на синтаксата. 
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Evica Konecni 

CONTRASTIVE ANAL YSIS OF SOME LEXICAL IТEMS IN ENGLISH AND MACEDONIAN 
(Summary) 

This paper deals with different kinds of lexical items in English and Macedonian and stresses the role of 
lexis both in the contents and methodology of the foreign language teaching. 

Ап important part of language learning is the ability to produce lexical phrases as unanalysed wholes or 
'chunks' which later become the raw data Ьу which the leamer begins to perceive pattem~;. i1JOrphology, and those 
other features oflanguage traditionally thought of as 'grammar'. Within sut::h а model, phrases acquired as wholes 
are the primary resources Ьу which the syntactic system is mastered. 
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Rendal Mejdior, Filozofski fakultet, Novi Sad 

APSTRAKTNE IМENICE U SRPSKOM JEZIKU 
STVORENE OD PROSTIH PRШEV А I SUFIKSA -ost: 

PROBLEMI U PREVODENJU NA ENGLESKI 

UVOD 

Jedan od najcescih leksickih proЫema prilikom prevodenja odredenog teksta sa 
srpskog na engleski jezik jeste proЫem apstraktnih imertica и izvomom tekstu koje se 
zavrsavaju sufiksom -ost. 1 

Ovaj sufiks је, uz sufikse -stvo i -ina, daleko najproduktivniji и gradenju apstraktnih 
imenica и savremenim slovenskim jezicima.2 Ti sufiksi se mogu dodavati prakticno svim 
pridevima (prostim, slozenim, ili izvedenim) и gradenju apstraktnih imenica. Та cinjenica 
stvara proЫeme и prevodenju posto prevodilac mora da traga za odgovarajucom apstrakt
nom imenicom и engleskom jeziku, ра је cesto primoran da pri resavanju naizgled 
jednostavnih leksickih proЫema zatrazi pomoc tezaurusa. Тај proЫem је naizgled jedno
stavan, posto i и engleskom jeziku postoje sufiksi za gradenje apstraktnih imenica od 
prideva; najuoЬicajeniji medu njima su -ity, -ness i -асу-су. Medutim, cesto se javljaju 
proЫemi koji proizlaze upravo iz semantike sufiksa -ost, koji oznacava "karakter, kvalitet, 
stanje"3

, odnosno iz razlika koje su inherentne ovim trima svojstvima. Ipak, izgleda logicno 
da Ьi sufiksi -ness ("sufiks za gradenje imenica koje oznacavaju stanje, kvalitet ili postoja
nje"),4 -ity ("sufiks koji oznacava stanje, karakter, uslov ili postojanje"),5 i-acylcy ("kvalitet, 
stanje, polozaj"),6 gradili odgovarajuCi oЫik apstraktne imenice. Proucavanje standardnih 
srpsko-engleskih recnika zaista Ьi potvrdilo takvu pretpostavku. 

Nazalost, stvari nisu uvek tako jednostavne. Pogledajmo sledeci par recenica: 

lma izvesnih neslaganja oko pitanja da li postoji samo jedna klasa takvih apstraktnih imenica koje se 
zavrsavaju na -ost (Mrazovic 1990, str. 207), ili postoje i dodatne klase sa zavrsecima na -kost i -nost (ВаЬiс 1986, 
str. 273). Stav autora rada saglasan је sa prvim od dva pomenuta stanovista. 
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ВаЬiс 1983, str. 272. 
4 Webster'.f New World Dictionary, str. 955. 

lsto, str. 750. 

Isto, str. 15. 



la. Не was known for his activity in the group. 

Ь. Не was known for his activeness in the group. 

Recenica la oznacavajednostavnu cinjenicu daje on и grupi nesto radio (naglasakje 
na njegovom delovanju ), dok recenica 1 Ь ukazuje na njegovu pri vrzenost grupi i na ono sto 
је on и njoj radio (naglasak na licnim kvalitetima). PostavUa se pitanje da li оЬе navedene 
recenice mogu Ьiti prevodi recenice: 

2. Вiо је poznat ро svojoj aktivnosti u grupi. 

Ukoliko је odgovor potvrdan, rada se sumnja и pogledu tacnosti prostih ekvivalenata 
zasnovanih па oЬicnoj sufiksaciji. Оа Ьi se sistematski ispitali ovi proЫemi, ovde su za 
predmet izucavanja uzete apstraktne imenice koje se grade od prostih (monomorfemskih) 
prideva i sufiksa -ost. Prosti pridevi и srpskom jeziku su "oni za koje ne mozemo utvrditi 
da su izvedeni od neke druge reci. Naravno, oni mogu imati zajednicki koren sa drugim 
recima, а cesto se od njih izvode imenice i glagoli".7 Takvi pridevi su oЬicno deskriptivini, 
а uoЬicajeni primeri te vrste su: 

Ьео, zut, brz, slab, jak, velik, mali, itd. 

Dakako, ne grade svi monomorfemski pridevi sa sufiksom -ost apstraktne imenice -
na primer *zutost, *malost i slicno. Razlozi za tu pojavu mogu Ьiti predmet daljeg 
izucavanja, no oni prelaze okvire istrazivanja sprovedenog и ovom radu. 

Ovde se, dakle, necemo baviti slozenim pridevima. Isto tako, u ovom radu se ne 
bavimo ni apstraktnim imenicama koje se zavrsavaju na -ost, ukoliko se grade afiksacijom. 
Primenom ovog principa, leksicko polje је suzeno sa preko 4 700 reci na nesto vise od 
sezdeset. Tacan broj se ne moze tacno odrediti iz tri razloga: а) sufiks -ost је visoko 
produktivan, ра se nove reci mogu graditi i prema potreЬi govornika, ukoliko on pri tom 
postuje principe gradenja reci; 8 Ь) poreklO pojedinih prideva је diskutaЬilno;9 i С) neke reci 
se пе pojavljuju и koriscenim izvorima. ю 

Stoga korpus obuhvata reci koje se koriste u standardnom srpskom jeziku, sto је 
potvrdeno njihovim prisustvom и Recniku Matice srpske. Spisak obuhvata sledece reci: 

belost grubost ljutost pakost slepost visost 
Ыagost hrlost matorost plahost sporost zalost 
Ыedost hromost mekost plavost srdost zivost 
Ыizost jakost milost punost starost 
celost jarost mladost radost strmost 
crnost krepost mlakost samost strogost 
Cilost krtost mrkost sedost svetost 
dragost krutost mrzost sitost svezost 
gadost lakost nagost sivost skrtost 
glupost lenjost novost skupost tihost 
gordost lepost opstost slabost tupost 
gotovost ludost osorost sladost tvrdost 

Mrazovic 1990, str. 257. 

ВаЬiс 1986, str. 38. 

Radi se uglavnom о etimologiji pojedinih reci. Etimologija је proverena u: Skok 1971-1974. 

ЈО Fond recije izveden iz Rйckliiцfiges Wйrterbuch des Serbokroatischen. Medutim, reci koje se nisu pojavile 
u recniku Matice srpske ili recniku SANU-a nisu uzete u obzir. 
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Prvobltan spisakje ukljucivao reci koje su se nalazili и Rйckliiufiges Worterbuch des 
Serbokroatischen. Sarno reci koje su potorn pronadene u standardnirn recnicirna srpskohr
vatskog jezika, а koje nisu obelezene kao idiornatski izrazi ili arhaizrni, usle su и konacni 
spisak. 11 

Zanirnljivo је da se od 64 ovde analizirane lekserne, njih 24 (jedna treCina) ne rnogu 
pronaCi u standardnirn recnicirna za prevod. 12 То znaci da ili uopste nerna odrednice, ili se 
citalac upucuje na drugu leksernu. Ovo poslednje ukazuje na to da sastavljaci recnika veruju 
da su reCi cije se reference ukrstaju - sinonirni. Ove reci, rnedutirn, ne funkcionisu uvek kao 
sinonirni, sto se vidi iz prirnera lepost-lepota: 

За. Stvarna lepost - to su zene. 

3 Ь. W ornen are Ьeauty incarnate. 

4а. Ona је prava lepota. 

4Ь. She is а real beauty. 

Ali pogledajrno: 

5. *Ona је prava lepost. 

Ovo nije usarnljen slucaj, vec sarno ukazivanje na slozenost proЫerna kojirna se 
bavirno. U daljoj kategorizaciji ta slozenost postace kristalno jasna. 

1. IMENICE SA JEDNOM SEMENOM 

Kod prevodenja ovih irnenica, rnogu se uociti razliciti tipovi lekserna. 13 Dve opste 
kategorije rnogu se odrediti i na osnovu sarne prirode lekserne и izvornorn jeziku. Prvo, 
postoje reci koje irnaju sarno jednu sernernu u srpskorn jeziku, na prirner: belost, gordost, 
krepost. Ovde sufiks -ost jasno oznacava "kvalitet ili stanje Х". Kada је rec о prevodenju, 
ova kategorija se dalje rnoze podeliti u najrnanje tri potkategorije: 

а) Srpska lekserna (sa jednorn sernernorn) irna sarno jednu korespondentnu leksernu 
u engleskornjeziku, na prirner plavost -> Ыueness. 

ба. Zadivila ga је plavost rnora. 

6Ь. Не was arnazed Ьу the Ыueness of the sea. 

Zanirnljivo је prirnetiti da u korpusu izucavanorn u ovorn radu, sarno reCi koje se 
odnose na boju spadaju и ovu kategoriju (belost, crnost, sivost, plavost i rnozda sedost). 
Treba naglasiti i to da Ьi и prevodu engleske lekserne Ьile svrstane и drugu kategoriju, sto 
Ы onernogucilo povratni proces (belost->whiteness, ali ne i whiteness->belost, posto 
"whiteness" rnoze irnati najrnanje dve sernerne). Na prirner, recenica: 

7а. 1 was shocked Ьу the whiteness of her face. 

verovatno Ы Ьila prevedena (naravno, и zavistnosti od konteksta) na sledeCi nacin: 

7Ь. Potresla rne је Ыedost njenog lica. 

Odnos izrnedu reci rnoze se predstaviti graficki: 

А->В 

11 
Mada пеkе od ovih leksema "пе postoje" u licпom leksickom foпdu izvesпih govornika, ovaj postupak је 

jedan od sigurnijih u odredivanju kопаспоg foпda reci, s obzirom па proЫem пormiraпosti leksike u srpskom 
jeziku. 
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U aпalizi su koriseeni sledeCi recпici: Bujas 1983; Drvodelic 1982; Вепsоп 1991. 

13 Osпovпi pristup za ovakvu kategorizaciju se пalazi u НlеЬес 1989, str. 22-29. 



Ь) Srpska leksema (sa jednom sememom) ima u engleskom jeziku dve (ili vise) 
korespondentnih leksema koje пе zavise od konteksta (rec је о siпonimima). Takav primer 
predstavlja nagost -> nakedness, nudity. Ovde sinonimija dve eпgleske lekseme proistice 
iz njihovog porekla, te izmedu njih u semantickom smislu prakticno nema nikakve razlike. 

8а. Njegova nagost ju је izпenadila. 

8Ь. Нis nakedness/nudity surprised her. 

Medutim, ovakvi slucajevi su izuzetno retki, zbog slozeпosti koncepta sinonimije. 
Ovaj odnos se takode moze graficki predstaviti: 

А->В =С 

с) Srpska leksema (sa jedпom sememom) ima dve ili vise korespondentnih leksema 
(ili ekvivalenata), realizovanih па razlicite nacine, и zavisnosti od konteksta. Dobar primer 
te vrste predstavlja hromost -> lameness, limp, limping walk. 

9а. Njegova hromost mu је smetala citavog zivota. 

9Ь. Нis lameness bothered him his whole life through. 

Ali moguce је i: 

1 Оа. Njegova hromost је usporavala kolonu. 

1 ОЬ. Нis limping walk was slowing the line down. 

Ovaj tip odnosa pojavljuje se sa nesto vecom ucestaloscu nego prethodna dva, ali ipak 
ne previse cesto. Odnos se moze graficki predstaviti: 

А-> В, С. .. 

2. POLISEMICNE IMENICE 

Druga kategorija apstraktnih imenica stvorenih od prostih prideva koji se zavrsavaju 
sufiksom -ost и srpskom jeziku obuhvata imenice koje imaju vise od jedne sememe, dakle 
one slucajeve kada rec u izvornom tekstu ima vise od jednog znacenja, ра stoga i nekoliko 
mogucnosti prevoda u ciljnom tekstu. U ovoj kategoriji se, zarad vece jasnoce, takode moze 
izvrsiti potpodela. 

а) Srpska leksema ima dve ili vise semema, od kojih svaka oznacava drugaciji kvalitet. 
1 и ovoj kategoriji moze se napraviti potpodela. 

1) Lekseme koje oznacavaju dva razlicita, ali povezana kvaliteta ili stanja, koja su 
semanticki razgranicena. Na primer, lenjost moze znaciti "not liking to work" ( "koji пе voli 
da radi "), ili "slow in movement" ( "koji se sporo krece "). Та rec, dakle, zahteva dve (ili 
vise) leksema u engleskom jeziku: laziness, sluggishness. Pogledajmo sledece recenice i 
njihov prevod: 

l la. Njegova lenjostje svima upadala u oci. 

11 Ь. Нis laziness was noticed Ьу all. 

12а. Zapazio је lenjost njenih pokreta. 

12Ь. Не noticed the sluggishness of her movements. 

2) Leksema и srpskomjeziku ima dve razlicite, ali povezane sememe, pri cemujedna 
od njih oznacava fizicko stanje ili kvalitet, dok druga oznacava psiholosko stanje ili kvalitet. 
Dobar primer za to predstavlja srpska leksema mrkost -> gloominess, murkiness, sullenness, 
darkness, dourness, itd. Pogledajmo sledece recenice i njihove moguce prevode: 

13а. Uznemirila me је mrkost tih planina. 

1 ЗЬ. The gloominess of the mountains upset me. 
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14а. Plasila је mrkost пjegova lica. 

14Ь. The sulleппess оп his face was frighteпiпg. 

15а. Tolika se mrkost и oku ... Podgorskoga ... pokazala ... 

15Ь. Iп the eyes of Podgorski, such aпger appeared ... 

Ь) Srpska leksema ima dve ili vise semema, pri cemujedпa od пjih ima apstraktпo, а 
druga konkretпo zпасепје. Primer za to је srpska leksema mladost -> youth, young people. 
u prvom slucaju, youth ozпacava јеdап zivotпi period, а и drugom, young people odпosi 
se пајеdап segmeпt populacije. Primeri и prevodeпju su sledeci: 

16а. О svojoj mladosti rede prica. 

16Ь. Не rarely talks about his youth. 

17а. Kad starci sute, пеkа mladost govori. 

17Ь. Wheп the old are sileпt, let the youпg speak out. 

Pored ovoga, postoji i пiz primera и kojima srpska leksema ozпacava ujedпom slucaju 
пesto apstraktпo, а и drugom postupak (ili postupke). lzvanredaп primer za to predstavlja 
srpska leksema glupost -> nonsense, absurdity, rubblsh, silly thing itd. Pogledajmo sledece 
receпice i пjihove moguce prevode. 

18а. Ne mogu vise da trpim пjegovu glupost. 

18Ь. 1 сап't staпd his stupidity апу more. 

19а. Ne mogu vise da trpim пjegove gluposti. 

19Ь. 1 сап't staпd the stupid thiпgs he does апу more. 

Ovaj primer је роsеЬпо zaпimljiv zbog toga sto pokazuje da ova kategorija и srpskom 
jeziku moze da se javi i и mпoziпi, kada је rec о sememi sa koпkretпim zпасепјеm, koja u 
tom slucaju и prevodu zahteva drugaciji semaпticki korespoпdeпt. Druge apstraktпe ime
пice istog tipa spomeпute и ovom radu mogu se pojaviti и mпoziпi samo опdа kada se 
koriste za пaglasavaпje tфoloske razlike и опате sto је оzпасепо imeпicom. Primer za to 
је krepost -> virtue, morality, chastity, koja pripada kategoriji opisaпoj и odeljku 1.3., kako 
је pokazaпo и primeru: 

20а. Ovu је odlucпost ... hvalio kao jedпu od пajvecih vojпickih kreposti. 

20Ь. Не praised this decisiveпess ... as опе of the greatest of all military virtues. 

Citava ova ctruga kategorija moze se graficki predstaviti: 

.. .itd. 

Al->B 

А2->С 

gde se В i С odlikuju time da pripadaju jedпom preklapanju u semantickom polju. 

ZAKUUCAK 

Na kraju, ukazacemo i па nekoliko Ьitnih zakljucaka koji se mogu izvesti iz ovog 
izlagaпja. 

1) Kategorizacija klase imeпica kojim smo se ovde bavili пagovestava proЫeme koji 
se javljaju u njihovom prevodeпju. Та kategorizacija pokazuje da su slucajevi formalne 
korespoпdencije izmedu leksema izuzetno retki. 
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2) Postoji роsеЬап proЫem podrazumevaпe "siпoпimije" izmedu reCi и srpskom 
jeziku. Drugim recima, moramo se zapitati da li su "lepost" i "lepota", "slepost" i "slepilo", 
"sivost" i "sivilo", zaista siпoпimi (cak ih i Recnik Matice srpske smatra siпoпimima). 

3) Ova klasa imeпica predstavlja роsеЬап proЫem za prevodioce, pogotovo опdа kada 
su и pitaпju reci koje и eпgleskom jeziku пemaju t'ormalпe korespoпdeпte, vec samo 
semaпticke, kao sto је rec krnjost, cije dve sememe сiпе proЫem jos slozeпijim. Ova tema 
moze Ьiti predmet daljih proucavaпja. 

4) Semaпticka slozeпost ove vrste apstraktпih imeпica upucuje па to da ih treba 
prevoditi па пivou semema, а пе leksema. О ovoj klasi reci moze se reCi jos mnogo toga, 
роsеЬпо kad је rec о siпoпimiji i aпtoпimiji, ali се о tome Ьiti reci пekim drugim povodom. 

APSTRAKTNE IMENICE U SRPSKOM JEZIKU IZGRADENE ОО PROSTOG PRIDEY А 1 SUFIKSA 
-OST 1 NJIHOY PREVOD NA ENGLESКI 

Pregled kategorizacije 

1. Imenice sajednom sememom па srpskom 

1.1 Leksema па srpskom (sa jedпom sememom) А->В 

- јеdпа korespoпdeпtпa leksema па eпgleskom 

plavost -> Ьlueness 
1.2. Leksema па srpskom (sa jedпom sememom) А-> В=С 

- dve ili vise korespoпdeпtпih leksema па eпgleskom, 
пezavisпo od koпteksta 

nagost -> nakedness, nudity 

1.3. Leksema па srpskom (sajedпom sememom) А-> В,С ... 

- dve ili vise korespoпdeпtпih leksema, и zavisпosti od koпteksta 

hromost -> lameness, limpllimping walk 

2. Polisemija kod imenica А1 -> В, А2 -> С, itd. 

2.1 Leksema па srpskom sa dve ili vise semema, od kojih svaka 
ozпacava razliCit kvalitet 

2.1.1 Dva srodпa kvaliteta, semaпticki razlicita 

lenjost -> laziness, sluggishness 

2.1.2 Dva srodпa kvaliteta, јеdап t"izicki, drugi psihicki 

mrkost -> gloominess, sullenness 

2.2 Leksema па srpskom sa dve ili vise semema, koje su и odпosu 
apstraktпost/koпkretпost ili apstraktпost/postupak 

mladost -> youth, young people 

glupost -> stupidity, stupid things 
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Randall А. Major 

ABSTRACГ NOUNS IN SERBIAN FORMED FROM SIMPLE ADJECTIVES AND ТНЕ SUFFIX -OST: 
PROBLEMS IN TRANSLATION INTO ENGLISH 

Sununury 

This puper deuls with abstract nouns in SerЬian formed from simple (monomorphemic) aфectives and the 
suffix -OJt, and their translation into English. The category is first delimited and а functionul categorizution of 
these nouns according to their translations is given. 

Standard SerЬian-English translation dictionaries often give only simple equivalents for these nouns, ог 
offer по equivalent at all. The paper identifies the complex issues in translating such nouns, and offers suggestions 
for translating them. 
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Petar Vuckovic, Institut za strane jezike, Beograd 

SEMANТIKA JEZIKA PROSTORA U ENGLESKOM 1 SRPSKOM 

Cilj ovog radaje da se semantikajezika prostora u englaskom i пasemjeziku sagleda 
u svetlu hipotoze о "tematskim relacijama" Reja Dzekeпdofa (Ray S. Jeckeпdoft). 

Ova hipotezaje ponikla u sirem okviru kognitivisticki orijentisaпe liпgvistike и kojoj 
se jezik tretira kao instrumeпt "za organizovanje, obradu i prenosenje infoпnacija". U 
sklopu ove lingvistike semantika se shvata kao most izmedu teorije jezika i teorije 
kognitivпih sposobnosti, s tim da proucavawe semantike predstavlja svojevrsno proucava
nje kogпitivne psihologije (kao sto је to slucaj sa vizuelnom i audiopercepcijom, motoric
kom kontrolom itd. ). 

Za adekvatnost semaпticke teorije u ovom okviru posebno је znacajno tzv. kogпitivпo 
ograпicenje (pored semantickog i sintaksickog), а koje se odnosi па postojanje takvog nivoa 
mentalne reprezentacije и okviru koga su lingvisticke informacije (tj. infoпnacije saopsteпe 
jezikom) kompatibllne sa informacijama koje dolaze iz drugih sistema (vizuelnog, auditiv
пog, motorickog itd.). 

Нipoteza о pojmovnoj strukturi glasi: "Postoji jedinstven nivo m~ntalne reprezenta
cije (tj. POJMOVNA STRUKTURA), u okviru koga su lingvisticke, senzorne i motoricke 
informacije kompatiЬilne." 

Ukoliko takav nivo ne Ьi postojao, onda ne Ьismo mogli da koristimo jezik za 
saopstavanje senzornih unosa/inputa, odnosno ne Ьismo mogli da govorimo о onome sto 
vidimo i sta cujemo. Isto tako, ukoliko lingvisticke informacije ne Ьi Ьile kompatiЬilne sa 
inf ormacijama koje su saopstene motorickom sistemu, onda ne Ьismo mogli da izvrsavamo 
naredbe ili sledimo instrukcije. 

SEMANTIKA JEZIKA PROSTORA 

Pod "jezikom prostora" se podrazumevaju izrazi koji pokrivaju prostor, kako u 
konkretnom tako i и apstraktnom smislu. Pre nego sto predemo па aпalizu razlicitih tipova 
"lokacije" prema modelu Dzekeпdofa, neophodпo је da damo пekoliko uvodnih napomena. 

Smatra se, naime, da semantika (а i sintaksa) izraza koji pokrivaju "prostor" i 
"kretanje" predstavlja kljuc za poimanje mnogih (ako ne i svih) semantickih polja. Jezik 
nudi obllje primera u kojima slicne (gramaticke i leksicke) strukture pokrivaju vrlo razlicita 
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semanticka polja. То је refleks covekove sposobnosti da pojmove izjednog prenosi u druga 
(cesto vrlo udaljena) semanticka polja. 

Na temelju ove postavke Dzekendof istice hipotezu о "tematskim relacijama", prema , 
kojoj su sva "stanja" i svi "dogadaji" u pojmovnoj strukturi organizovani u skladu sa vrlo 
ogranicenim brojem principa, koji su pak izvedeni prevashodno iz konceptualizacije 
prostora. То drugim reCima znaci da i "vreme", i "stanje", i "dogadaj", i "posedovanje, i 
"profesija" i "osoblna", kao i brojni drugi fenomeni, predstavljaju svojevrstan "prostor". 

Ovde se postavlja jedno sustinsko pitanje: Na cemu se, naime, temelji isticanje 
prioriteta "prostora" и odnosu na ostala semanticka polja? Odgovor na ovo pitanje је 
sledeCi: 1. prostorno polje ima jako uporiste u nelingvistickoj kogniciji. То је, naime, 
zajednicki izvor za funkcionisanje esencijalnih sposobnosti coveka, kao sto su vid, dodir, 
ра i celokupna delatnost ljudi; i 2. sa evolutivne tacke gledista moze se pretpostaviti da је 
prostorna organizacija и kognitivnom sistemu foпnirana pre jezika (tj. da је starija od 
jezika). 

Kad se govori о "lokacijama" koje се Ьiti predmet naseg razmatranja, treba pre svega 
istaCi da modifikatori semantickih polja (prostor, vreme, posedovanje i identifikacija), u 
komblnacijama sa osnovnim pojmovima (go:ici/kretati se; be:Ьiti i stay:ostati) izrazavaju 
vazne semanticke distinkcije i generalizacije. Tri osnovna pojma (go: Ье: stay) se priшenjuju 
na sva cetiri pomenuta semanticka polja. Ova polja su na prvi pogled vrlo udaljena, ali se 
ipak mogu povezati na principu "visepoljne generalizacije" (the cross-field generalization). 

Pojam "mesta" ili "lokacije" varira и zavisnosti od semantickog polja: 

1. и "prostornom polju" lokacijaje mesto и "fizickom prostoru"; 

2. и "vremenskom prostoru" lokacija је mesto na "liniji vremena"; 

3. и "posesivnom polju" lokacija znaCi "Ьiti и necijoj svojini"; 

4. и "identifikacionom polju" lokacija znaci "Ьiti и odredenoj kategoriji" ili "Ьiti и 
odredenoj osoЬini". 

PROSTORNA LOKACIJA 

Prostorna lokacija obuhvata fizicke objekte koji mogu da budu и stanju kretanja ili 
mirovanja. Ovaj prostor se reflektuje kroz tri ranije pomenuta tipa glagola (go:be:stay), koji 
ga dele na tri domena. 

1. Prvi domen pokrivaju glagoli tipa GO tj. glagoli kretanja. Ovaj domen obuhvata 
kretanje nekog objekta/entiteta и prostoru. Drugim recima, kroz ovo demanticko polje se 
reflektuje dogadaj u okviru koga se (neki) objekat х krece ро putanji Р (od patli): 

[Tip:GO 1. Milan travelled 
from Sombor to Novi Sad. Milan је putovao od Sombora do Novog Sada. 

2. Drugi domen pokrivaju glagoli tipa BE:Ьiti (и prostoru), s tim sto se и ovom slucaju 
reflektuje lokacija L gde se nalazi neki objekat х: 

[Tip:BE 2. Milan is in Novi Sad. Milanje и Novom Sadu. 

3. Treci domen pokrivaju glagoli tipa STA Y:ostati, koji predstavljaju uzi skup glagola 
u okviru lokacije ВЕ (ali poseduju odredene sintaksicko-semanticke osobenosti): 

[Tip:STAY 3. Milan remained in Novi Sad. Milanje ostao u Novom Sadu. 

Specificnost glagola ST А У u odnosu na glagol БЕ ogleda se u sledecem: 

1. Glagol stay ne moze da se odnosi na momenat u vreшenu, а glagol Ье moze: 
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+ Не stayed there at 5 o'clock. 

Не was there at 5 o'clock. 

2. Glagol stay se uklapa u koпstrukciju "what happeпed was that ... ", а glagol Ье пе: 

What happeпed was that Milaп stayed iп Italy. 

+ What happeпed was that Milaп was iп Italy. 

VREMENSKA LOKACIJA 

Kad se govori о koпceptualizaciji vremeпa kao prostora, опdа se misli па jednodi
menzionalпi "pseudoprostor", оdпоsпо па tzv. "liniju vremeпa" (time line). Na toj "liпiji" 
пisu locirani fizicki objekti, nego "staпja" i "dogadaji". 

Da algebra pojmova iz fizickog sveta moze da se prenese i u vremeпski pseudoprostor, 
pokazuje i dokazuje prostorno-vremeпski paralelizam u brojnim primerima u jeziku: 

А) 1. at 6 o'clock 

2. at the corner 

3. оп holiday 

4. оп the tаЫе 

5. Iп 1994, Milaп met Milica. 

6. In Novi Sad, Milaп met Milica. 

u 6 sati 

u uglu 

па raspustu/odmoru 

па stolu 

Milanje upozпao Milicu 1994. godine. 

Milan је upozпao Milicu u Novom Sadu. 

Trodelпa podela fizickog prostora kroz trijadu go:be:stay postoji i u vremenskom 
prostoru: 

В) 1. The chair is iп the gardeп. 
ВЕ h . . . h f 2. Т е meetшg 1s ш t е а ternooп. 

3. We moved the chair from 
ВЕ the gardeп (iп)to the house. 

4. We moved the meeting from 
Monday to Wedпesday. 

5. Despite the raiп, we kept the 
ST А У chair iп the gardeп. 

6. Despite the raiп, we kept the 
meetiпg iп the afternooп. 

Stolica је u basti. 

Sastanak је posle podne. 

Pomerili smo/premestili smo 
stolicu iz baste u kucu. 

Pomerili smo sastanak od 
poпedeljka za sredu. 

Uprkos kisi, stolicu smo 
drzali/osta"ili u dvoristu. 

U prkos kisi, sastaпak smo 
odrzali posle роdпе. 

POSESIVNA LOKACIJA 

Kad se govori о koпceptualizaciji posedovanja kao prostora, опdа se pod lokacijom 
podrazumeva "Ьiti u песiјој svojini": 

А) 1. Milica has а book. 

2. The book is iп Milica's possession. 

3. The book belongs to Milica. 

Milica ima knjigu. 

Knjiga је u MiliCiпom vlasnistvu. 

Knjiga pripada Milici. 

В) 

I ovo polje karakterise trodelna go:be:stay podela koja postoji i u fizickom prostoru: 

1. U prvom domenu se reflektuje promeпa vlasnistva: 

ОО 1. Milan gave the book to Milica. Milaп је dao knjigu Milici. 
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2. Drugi domen pokriva stanje vlasnistva: 

ВЕ 2. The book belongs to Milica. Knjiga pripada Milici. 

3. TreCi domen pokriva nepromenjivost vlasnistva: 

STA У 3. Milica kept the book. Milica је zadrzala knjigu. 

Prostorno-posesivni paralelizam ilustruju sledeCi primeri: 

С) 

GO 1. The train travelled from А to 8. 

(promena lokacije) 

Vozje isao od А do 8. 

2. Milan gave the record to Milica. 

(promena vlasnistva) 

Milan је dao plocu Milici. 

STA У 3. Milica stayed in Novi Sad. 

(lokacija objekta) 

Milica је ostala и Novom Sadu. 

4. The record stayed at Milica's possession. Ploca је ostala и MiliCinom vlasnistvu. 

(nepromenjivost vlasnistva) 

IDENTIFIKACIONA LOKACIJA 

Prostor и ovom domenu oznacava pripadnost nekoj kategoriji (nekoj profesiji, na 
primer), ili neku osoЬinu. u identifikacionom polju, drugim recima, "prostor" znaci "Ьiti u 
nekoj kategoriji" ili "Ьiti и nekoj osoЬini". 

А) 1. Milan is а doctor. 

(kategorija) 

Milan је lekar. 

2. Milica is beautiful. 

(osoЬina) 

Milica је lepa. 

1 za ovaj prostor је karakteristicna trodelna (go:be:stay) podela: 

1. Jedan domen oznacava promenu stanja (tip:GO): 

В) 1. Milica changed from а skinny girl Od mrsave devojcice Milice 
into а beautiful young woman. postala је lepa mlada zena. 

2. Drugi domen opisuje dato stanje (tip:BE) 

2. Milica is а pianist. Milica је pijanistkinja. 

3. TreCi domen pokriva nepromenjivost stanja (tip:STA У): 

3. Milan kept Milica а celebrity. Milan је ucinio da Milica 
postane slavna/"zvezda". 

U okviru identifikacionog prostora se iskazuje "sta је", odnosno "kakav је" objekat, 
а ne gde se objekat nalazi (kao sto је to slucaj sa prostomom lokacijom), ili kome objekat 
pripada (kao и posesivnoj lokaciji). 

VISEPOLJNA GENERALIZACIJA 

Na osnovu primera koje smo razmatrali moze se zakljuciti da "visepoljna generaliza
cija" (cross-field geпeralizatioп) ima sustinsku gramaticku vrednost. Cinjenica је, naime, 
da је za znatan broj glagola uoЬicajeno da funkcionisu и vise semantickih polja, ali i dalje 
ostaju u okviru go:be:stay klasifikacije. Na primer: 
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1. а. The train went to Sombor. 

(pros tor/kretan је) 

Ь. The inheritance went to Milan. 

(posedovanje/promena vlasnistva) 

2. а. Milica is in Novi Sad. 

(lokacija/fizicki prostor) 

Ь. Milica is intelligent. 

(identifikacija/osoЬina) 

Voz је otisao za Sombor. 

Nasledstvo је otislo/pripalo Milanu. 

Milicaje и Novom Sadu. 

Milica је inteligentna. 

U okviru svakog para navedenih recenica isti glagol је upotreЫjen и dva razliCita 
semanticka polja. Glagol, naime, и osnovi ostaje isti, alije promenio semanticko polje. Sire 
gledano, moze se reCi da reCi mogu da prosire svoje znacenje (ili opseg svoga znacenja) na 
taj naCin sto се sacuvati svoju semanticku strukturu neizmenjenu, izuzev onog dela koji 
Ьira semanticko polje. Na primer: 

to have +а book imati + knjigu 

ili: 

а lesson 

time 

aproЫem 

baciti + knjigu 

pogled 

cas 

vremena 

proЫem 

Televizor је Ьiо daleko, ра nisam mogao da dobacim (pogled) 

*** 
Napomenimo, па kraju, da visepoljna generalizacija postoji i izvaпjezika. Na primer, 

muzicar (u orkestru) ima sposobпost da "prevede" pokrete dirigenta и muziku, bez ekspli
citпih iпstrukcija sta ti pokreti ozпacavaju/znace. Sa druge straпe, baleriпa ima sposobnost 
da muziku "prevede" и pokret, i to пе samo u ritmicki odgovarajucu igru, пеgо и igru koja 
odgovara izrazu muzike, i to па јеdап veoma kompleksaп i suptilaп пacin. Ne postoji, 
medutim, пeki aprioraп razlog па osпovu koga mozemo objasniti ovu sposobnost ljudi da 
"prevode" pokret u muziku, odпosno muziku u pokret. Та sposobnost, sa druge straпe, 
govori и prilog Cinjenici da su odredene geпeralizacije vezane za fizicke pokrete i muziku 
pojmovno predstavljene i da su (barem delimicno) determinisane prirodom samog organiz
ma. 
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Petar Vuckovic 

SEMANTICS OF SPAТIALEXPRESSIONS IN ENGLISH AND SERBIAN 
Summary 

According to the 'thematic relations' hypothesis (R. Jackendoff) all 'events' ;ind 'states' ;ire derived froш the 
conceptualization of space. 

ln the light of this hypothesis the writer discusses four types of location (spatial, temporal, possesive and 
identificational) in English and SerЬian. 
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Радмило Маројевић, Филолошки факултет, Београд 

ПРИЛОЗИ МЕТОДОЛОГИЈИ ЛИНГВИСТИЧКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА 1-2 

Чудан је то феномен: једна од најразвијенијих хуманистичких наука, линz

висШик:а (языкознание) нема развијену формулисану методологију истражива
ња. Кажемо: формулисану, јер је примењена методологија лингвистичких 

истраживања у радовима својих најбољих представника у пуном складу са 

степеном развоја саме науке. Феномен о којем говоримо објашњава се тиме 

што су у XIX и ХХ веку - периоду снажног развоја лингвистике и њеног 

издвајања (тачније: прерастања) филологије - линzвисШи-к:омйараШивисШи 

истовремено са научним открићима усавршавали и научни метод. 1 При том су 
они међу њима који су се бавили савременим језичким појавама били истовре

мено, па и превасходно - историчари језика. Компаративиста је био по свом 
образовању и лингвистичкој вокацији и оснивач опште лингвистике, Ферди

нанд де Сосир, којије први прецизно дефинисао однос синхроније и дијахроније 

у лингвистичким истраживањима. Од Сосира па наовамо општа лингвистика је 

добрим делом апсорбовала и иманентну методологију лингвистичких наука. 

После Сосира, након пола века од његовог постхумног главног дела, стасала је 

к:онфронШаШивна линzвисШик:а ( структурно-сопоставительное языкознание, 
сопоставительная лингвистика) са својим специфичним методом истраживања. 

У англо-америчкој литератури и литератури која се на ову претходну ослања, 

углавном некритички, користи се термин к:онШрасШивна анализа, к:онШрас

Шивна линzвисШик:а. Неки лингвисти у оквиру новога правца схватили су 

Сосирову дистинкцију синхронија-дијахронија као могућност не толико игно

рисања колико непознавања дијахроније. У последње време радује појава поје
диначних чланака на тему меШодолоzија линzвисШичк:их исШраживања. У 

1 Е. Сапир у чланку "Статус лингвистике нао науке" истиче да стварно научни период у 
историји лингвистике почиње са компаративним изучавањем и реконструкцијом индоевропских 

језика и да су у својим темељним истраживањима индоевропеисти разрадили методику која је 
савршенија него што су методи других наука које се баве људским институцијама (The status of 
liпguistios as а scieпce. - LШ1guage, 1929, No 5, р. 207; СШаШус линzвисШики как науки. - Э. Сепир. 

Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва, 1993, с. 259). 
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руској литератури истичемо чланак Олега Трубачова у часопису Русская сло
весность.2 У литератури на српском језику запажен је реферат Милоша Кова
чевића на Научном састанку слависта у Вукове дане,3 а из истога пераје и књига 
која у издању Унирекса из Никшића ускоро излази из штампе ( Сушiйасiйвено 
и мимоl.редно у линl.висiйици). 

Моје бављење овом темом поред унутрашњег има и један спољашњи 

стимуланс. Наш водећи стручњак у области примењене лингвистике, англиста 

Наум Димитријевић, обавезао је писца ових редова да монографски обради овај 

проблем. Најпре је то требало да буде студија у часопису, потом књига на 

српском језику, да би колега Димитријевић у последње време већ прешао на 

предлог о књизи на руском као језику велике лингвистичке литературе. Плаше

ћи се да овај научни завет не буде добио још већ и сложеније размере, журим 

да га испуним бар у облику серије чланака - у српским и руским издањима. 

1. КОНФРОНТАТИВНА (КОНТРАСГИВНА) ЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЈА ПРЕВОЂЕЊА 
КАО НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

Први чланак у овој серији, под горњим насловом, објављен је у Зборнику 

Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад, 1987, књ. ХХХ/2, стр. 
27-32). Руска верзија чланка изашла је под насловом Сойосiйавиiйельная линl.
висiйика и Шеория йеревода как научные дисцийлины [Славяноведение. Моск

ва, 1992, No 1, с. 72-77 (отдельный оттиск)]. Занимљиво је да се часопис још звао 
Советское славяноведение, док је у сепарату назив публикације промењен. У 
том чланку расправљано је о појмовно-терминолошкој дистинкцији конфрон

iйаiйивна линl.висiйика - конiйрасШивна линl.висШика, као и о односу ове науч
не дисциплине према теорији превођења. Друга тема о односу 

конфронтативног и компаративно-историјског метода - само је била наго

вештена. 

2. ОДНОС КОНФРОНТАТИВНОГ (УПОРЕДНО-СИНХРОНОГ) ПРЕМА 
КОМПАРАТИВНО-ИСТОРИЈСКОМ (УПОРЕДНО-ДИЈАХРОНОМ) 

МЕТОДУ ЛИНГВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Првобитно разликовање конШрасШивне анализе као метода за проучава

ње генетски несродних или удаљених језика и комйараШивно-исiйоријскоl. као 

метода за проучавање генетски сродних језик - на самом почетку је било 

оспорено и данас спада у предисторију методологије лингвистичких истражи
вања.4 И теоријска, а посебно конкретна истраживања језичких система савре
мених језика показала су да нема битнијих разлика у методу између 

2 
О. Н. Трубачев. Беседы о меiйодоло'iии научно'iо Шруда. ("ТракШаШ о хорошей рабоiйе"). -

Русская словесность, Москва, 1993, No 1, с. 3-12. (Види и тамо цитирану литературу.) 
3 

М. Ковачевић. Ейисiйемолошке йреiййосiйавке лин'iвисiйичносiйи радова о језику. - Научни 
састанак слависта у Вукове дане (11-16. 9.1990). Реферати и саопштења, књ. 20/2. Београд, 1991, стр. 
53-63. (Види и тамо цитирану литературу.) 

4 
R. Filipovic. 'Z.a.Sto "kontra.stivna analiza "? - Живи језици, Београд, 1968, Х, бр. 1-4, стр. 1-5; R. 

Filipovic. Uloga kontra.stivne analize и lingvistickom istraf.ivanju. - Филолошки преглед, Београд, 1968, VI, 
св. 1-4; Б. Терзић. О йроблему слависiйичких конфронiйаiйивних сiйудија. - Живи језици, Београд, 
1969, XI, бр. 1-4, стр. 37-41; А. Menac, Jo.f о predmetu i nazivu kontrшtivne lingvistike. - Stranijezici, Zagreb, 
1973, II, бр. 4, стр. 244-250. (Критички осврт на литературу види у првом чланку ове серије.) 
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конфронтативног проучавања генетски удаљених језика, какви су српски и 
енглески на пример, и проучавања генетски сродних (или блиско сродних) 

језика, какви су на пример српски и руски. Разлика је више квантитативна него 

квалитативна: у проучавању сродних језика чешће се срећу типолошке исто
ветности него што се у проучавању несродних језика налазе типолошке поду
дарности; поред тога, међу сродним језицима ређе су контрастне (оштре) 

разлике - па нспримсрсност термина конШрасШивни меiйод у таквим истражи
вањима више пада у очи - и чешћи су примери формалне истоветности уз 
разлике у семантици, функцији, стилистици или распрострањености појаве те 

примери формалне различитости уз функционално-семантичку подударност. 

Другим речима, у проучавању сродних језика, какви су словенски, конфронта

тивним методом, између два пола - истоветност и (потпуно) разликовање -
смешта се разуђена скала функционално-типолошког удаљавања или дивер

генције и функционално-семантичког приближавања или конвергенције на 

различитим нивоима и сегментима језичког система. Сликовито речено, међу 

удаљеним језицима као да доминира контрастна, црно-бела репродукција, а при 

испитивању сродних језика она се снажније модификује колоритом сунчевог 
спектра. 

Друга једна заблуда - да је конфронШаШивна (контрастивна) анализа 

метод за проучавање савремених језика а да је домен комйараШивно-исШориј

ске лингвистике проучавање класичних (мртвих) језика те ранијих етапа у 

развоју савремених (живих) језика - још није развејана. А није та концепција 
научно оспорена између осталог и зато што она није у било каквом целовитом 

облику ни изложена: она се узима као нека врста аксиоме. Наравно, данас се 

све више може говорити о једном ширем, општем методу испитивања језика у 

контакту, у којем се стваралачки примењују и прожимају компаративно-исто
ријски метод, метод типолошке анализе и конфронтативно-контрастивни ме-

s . б 
тод; али тиме НИЈе ишчезла потре а за разликовањем ужих метода у 

напоредном проучавању једног или више језика, па тако ни потреба да се 

појмовно-терминолошки разликују конфронтативни или упоредно-синхрони 
метод лингвистичке анализе од компаративно-историјског или упоредно-дија

хроног метода језичких истраживања. 

Није исШоријско и савремено тачно име оног по чему се разликују два 

метода, differentia specifica њихова је дијахроно и синхроно. Уйоредно-синхрони 
метод или метод конфронтативне анализе може да се примењује, на пример, у 

опису граматичког система староруског језика краја XII и почетка XIII века 
са граматичким системом савременог српског језика (крај ХХ века). При том 

се и у једном и у другом језику узима један и други синхрони йресек. Једна таква 

конфронтативна анализа неће се суштински разликовати од упоредно-синхро

не анализе савременог српског и савременог руског језика. Одређене методо

лошке тешкоће изазива само чињеница да је српски језик жива категорија која 

се може егзактно у наше време посматрати и закључци проверавати, уз ко

ришћење језичког осећања изворних говорника тога језика, док се староруски 
језик може проучавати само на основу писаних споменика и веће или мање 

5 Р. Маројевић. П1йолтико диференцирање рускоz u срйскохрваШскоz језика. -
Јужнословенски филолог, Београд, 1986, књ. XLII, стр. 21-22. 
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посведочености језичких појава у њима. У овом другом случају морамо се у 
знатној мери као допунским методом служити методом реконсШрукције: на основу 

писаног језика реконструише се његова усмена форма (фонолошка структура 
речи и њена фонетска реализација), али се васпостављају и оне компоненте 
језичког система које се нису појавиле у текстовима синхроног пресека (на основу 

поређења језичких појава из претходних или наредних епоха и структуре у другим 

словенским језицима). Метод реконструкције је, наравно, усавршила компарати

вистика и палеославистика, али се у овом нашем случају његова примена исцрп

љује васпостављањем језичког система староруског језика на размеђу ХП и XIII 
века, како би језичке појаве могле бити узајамно упоредиве. И у савременом 

језику, међутим, треба методолошки неутралисати дијахроне језичке црте - оне 
које су реликт пређашњег или клица будућег стања. То се постиже уз помоћ 

стилистике као синхроне језичке дисциплине и уз помоћ типологије језика: разли
кују се појаве које заузимају централно место у језичком систему од оних који стоје 

на периферији. 

Уз помоћ конфронШаШивноz метода могу се испитивати и међусобно 

упоређивати и два мртва језика, на пример канонски старославенски и прва 
фаза староруског језика, само што се онда у оба случаја као помоћни метод 
примењује метод реконструкције задатог синхроног пресека. У извесној мери 
метод реконструкције надокнађује оно што се код савремених језика постиже 
уз помоћ стилистике и типолошке селекције. 

И, најзад, два жива, савремена језика (српски и руски на пример) могу се 
проучавати и уз помоћ комйараШивно-исШоријскоz метода. У том случају 
савремени језици су само полазиште, од којег се иде према ранијим и заједнич
кој етапи у развоју или су само исходиште, кад се помоћу историјских комента
ра ближе објашњавају формалне, семантичке или прагматичне специфичности 
испитиване језичке појаве у два језика. 

*** 
Пошто је конфронтирање писама односно фрафијских система веома 

актуелно у методолошком смислу (није сасвим случајно што се грамотолошко 
контрастирање у информативном саопштењу нашло и међу пленарним темама 

овог научног скупа), могућност примене конфронтативног или упоредно-син

хроног метода у историјски различитим етапама (синхроним пресецима) језика 

показаћемо на примеру сегмената ћириличког графијског система. 

2.1. ЛИГАТУРА ЦЈ (щ) 

У раној фази старославенског језика (охридској и доохридској) графемом 
ЦЈ означавана је српско-словенска африката "ћ". Гледиште о ћ-читању старос

ловенског ЦЈ усамљено је мећу палеославистима (заступао га је Дурново дваде

сетих година, а обновио Бирнбаум на софијском конгресу слависта). 

Овом гледишту ми се прикључујемо - у усменом облику најпре овим 

рефератом, у писаном облику најпре у чланку Срйски језик у йородици словен
ских језика (Завјет, Сарајево, 1995, I, св. 1).6 Старом аргументу, грагољичком -

6 Своје тумачење образлажемо у расправи Срйско h, !), йрема сШарославенском и~Ш, жд; Уз 
йиШање о рефлексима йрасловенских zласовних zруйа *tj, *dj (у припреми). 
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посебним словом, ђервом, у глагољици се обележава грчко z испред вокала 
предњег реда у ономастичким и културним позајмицама, а фонетске адаптације 
типа анђели, Ћирило могу се тумачити само тиме да су изворни говорници у 

свом гласовном систему имали ђ, ћ - додајемо два нова: ћирилички и лингвис
тички. 

Ћирилички аргуменат: ако су две од три ћириличке лигатуре компоноване 

тщш да лево слово заузима доњи, а десно горњи део лигатуре (w wт, ltJ ov), онда 
се са доста сигурности може сматрати да је и лигатура ЦЈ компонована на исти 

начин (ЦЈ=тш). Прасловенска гласовна група *tj у српском је имала рефлекс iiiш' 
(сливањем двеју компоненти настала је африката ћ). 

Лингвистички аргуменат: рефлекс шiii прасловенске гласовне групе *tj у 
позној фази старославенског језика (преславској и послепреславској) и у бугар

ском језику није настао онако како се натегнуто тумачи у досадашњој лингви

стичкој литератури, него просто метатезом: iiiш' > ш'iii (и аналогно: дж' >ж'д). 

Методом реконструкције гласовне садржине (озвучавања) графеме ЦЈ 

дошли смо до закључка да је ова лигатура у (до )охридској фази старославенског 

језика имала вредност iiiш' >ћ, а у (после)преславској фази - вредност ш'iii. 

Вратимо се сада нашем конфронтативном или упоредно-синхроном мето

ду ("грамотолошком контрастирању"). Графема (лигатура) ЦЈ имала је у раној 

(српској) фази старославенског језика вредност Шш' илић, у позној (бугарској) 

фази старославенског језика - вредност ш'iii (у оба случаја сугласник iii је био 
фонетски палатализован), а у руској редакцији црквенославенског језика и у 

староруском -вредност ш 'ч '.Слово грађанске ћирилице щ у савременом руском 
језику има гласовну вредност [ill'ш'] (дуго меко иl} или [ri?'ш'] (шћ са слабом 
преградном компонентом) која се обично тумачи као посебна фонема, док у 

савременом бугарском језику исто слово има гласовну вредност шiii (две фоне

ме). 

2.2. ДИГР АМ ръ (ер) 

У старославенскомјезику диграмиръ,рь, лъ, льизмеђу двајусугш1сничких 

слова означавају слоготворно ~· {Ј. тврдо и меко. У рvској редакцији црквено
славенског језика ти диграми означавају гласовне групе ор, ер, ол, на пример: 

йрьв- (старославенски: uев-, староруски: йерв-), йлък- (старославенско: и.gк-, 

староруско йолк-). Староруски начин бележења ових гласовних група разлйко
вао се од црквенославенског (старославенског и руске редакције): йьрв-, йълк-. 

Још треба напоменути даје у раној фази староруског језика на месту вокала о, 
е био одговарајући полугласник. 

Диграм ръ имао је вредност слоготворног ,е и у ортографској концепцији 
Саве Мркаља, другој по реду (изложеној у расправи "Палинодија либо обрана 

дебелога ъ"), и у првом периоду реформисане Вукове ортографије: на връу, ја 

са.м iiipъo. 

Ако упоредимо графијски след ер између двају сугласничких слова у 

руском и рускославенском краја XVIII и почетка XIX века са ситуацијом у 
славеносрпском ортографском узусу ( славеносрпским ми називамо српску ре
дакцију рускославенског језика), можемо закључити да се два система разли

кују: йерв- у рускославенском и руском има гласовну вредност йерв-, са групом 
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ер, а у славеносрпском и српском - гласовну вредност йрв-, са слоготворним g. 
Зато наслов прве Вукове граматике има графијски след ер у значењу IP,I, и 
морфемско-фонемски (Мркаљев) уместо фонетског ортографског принципа, 

па га треба читати (и савременим правописом писати): Писменица срйско2а 

језика <">найисана Вуком СШефановићем Србијанцем, а не сербско2а, Серби
јанцем, како то изреда читају наши србисти, укључујући и оне који имају 
претензија да буду историчари језика (Вукомановић, Ивић). 

2.3. ГРАФЕМСКИ СЛЕД ый (iй) 

Графемски след ый у рускославенском има вредност ыј, а у живом руском 

- ој; графемски след iй у рускославенском има вредност иј, а у живом руском 

(народном) - еј (после к, г, х - ој). У српској редакцији рускославенског (у 
ортографској пракси која се на њу наслања) оба графијска следа имају гласовну 
вредност - дугога й. Зато Мркаљ кад жели да изрази фонолошку разлику 

између генитива сингулара (језика) и генитива плурала (језйка) - први пише са 
ы (=кратко и), а други са ый (=дуго и): езыка, езыйка. На сличан начин фоно

лошки диференцира генитив сингулара рuјечи од генитива плурала ријечИ: 
рт.чi, рт.чiй. На овај Мркаљев фонолошки "излет" први пут сам указао у ново

садском Дневнику,7 то наше тумачење изненадило је академијску науку8 • 

Радмило Мароевич 

ОЧЕРКИ МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 1-2 

(Резюме) 

В предисловии к серии статей, посвященных методологическим вопросам лингвистических 

исследований, указывается на парадокс: у самой точной и самой развитой среди гуманитарных наук 
нет своей собственной (формулированной) методологии исследования. Парадокс объясняется тем, 
что в период бурнога развития языкознания и его выделения из филологии (XIX и ХХ столетне) 
лингвисты-компаративисты вместе со своими научными открытиями усовершенствовали и свой 

метод. С утверждением общего языкознания в качестве самостоятельной лингвистической дисци

плины методологические вопросы рассматривались в рамках новога направления. Только с разви

тием структурно-сопоставительных исследований ("конфронтативная" или "контрастивная 
лингвистика") реально возникла потребность в разграничении методологии синхронно-сопостави
тельных и сравнительно-исторических (диахронических) исследований. 

1. Сойосiйавиiйельная линzвисiйика и iйеори.я йеревода как нау•тые дисцийлины 

Первая статья серии опубликована в журнале Славяноведение (Москва, 1992, No 1, с. 72-77). 
В ней рассматривались терминологические вопросы возможного разграничения между конфрон
тативной и контрастивной лингвистикой, а также соотношение между структурно-сопостави

тельным языкознанием и теорией перевода, в то время как тема о соотношении сопоставительного 

и сравнительно-исторического метода была только намечена. 

7 Р. Маројевић. а) Правойисни йриручн.ици срй.скоzа језика. [l]-II. - Дневник, Нови Сад, 14. 
октобар 1994, стр. 12; 15. октобар 1994, стр. 12; б) Једн.а фонолоzија Ltли н.еколико ?- Дневник, Нови 
Сад, 26. новембар 1994, стр. 13; в) Ивићев "фон.олтшш" закон. или Шим zope йо чињен.ице. [l-I 1]. -
Дневник, Нови Сад, З. фебруар 1995, стр. 13; (Закасн.ело Ивићево йризн.ање), 4. фебруар 1995, стр. 
13. 

8 П. Иниti. а) Један. й.равойис или н.еколикп ?- Дненник, Нани Сад, 15. новембар 1994, стр. 14; б) 
Кад мautiйa замен.и н.ауку. - Дневник, Нови Сад, Јб. децембар 1994, стр. 17. 
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2. 0ЈйосШавиШельный и сравниШельно-исШорический меШоды линzвисШических исследова-
ний 

Первоначальное разграничение контрастивного анализа как метода изучения нерод

ственных или далеких языков и сравнительно-исторического как метода изучения генетически 

родственных языков - давно относится к предыстории методологии лингвистических исследований. 
Теория и практика сопоставительных исследований убедительно показала, что нет принципиаль

ного различия между теми и другими языками. Разница скорее количественная: в исследовании 
родственных языков чаще встречаются случаи формального совпадения при семантическом, сти

листическом или функциональном разграничении. 

Не следует также относить сопоставительный метод к исследованию современных языков, 
а сравнительно-исторический - к изучснию древних (мертвых) языков и более ранних этапов в 

развитии современных (живых) языков. Сравнительно-историческим методом можно исследовать 
современные языки (исторические комментарии к современным языковым фактам), в то время как 
сопоставительный метод можно использовать при изучении, например, древнерусского языка 

конца XII столетия и современного сербского языка или древнерусского и старославянского 
языков. При этом надо исходить из определенного синхронного среза и использовать в качестве 
дополнительного метод реконструкции, разработанный компаративистами. 

Возможность применения сопоставительного метода демонстрируется примерами графема

тических сопоставлений: графема ЦЈ в памятниках первоучителей (Шш' > ћ), преславской школы 
(щШ) и русской редакции (шч);ръ и др. в старославянском ив орфографических поисках С. Мркаля 

и В. Караджича (слоговое р) ив русской редакции церковнославянского языка (ор и др.); ый, iй в 
церковнославянском (ый, ий), русском (ой, ей) и сербской редакции русскославянского (долгое ;). 
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Јелка МаШијашевић, Филозофски факулШеШ, Нови Оzд 

КОНТРАСТИВНИ МЕТОД И 

ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТ ЈЕЗИКА 

Ако се са типолошким истраживањима додирују и у многоме поклапају 1 , 
контрастивна истраживања се са функционалним налазе не само у тесној вези, 
већ и у међусобном допуњавању. Контрастивна и типолошки занимљиве ком
поненте језичке структуре одређених језика погодне су као објекат функцио
налне анализе. Изучавање семантичких категорија и средстава њиховог 
изражавања може бити вршено на материјалу једног језика, али када се анали
зом обухвати два или више језика, онда је истраживању дата нова димензија. 
Управо та врста истраживања доживљава последњих година велику актуелност 

и постоје тема значајних лингвистичких скупuва, пuсt;;бнu у саврt;;мt;;ној русис-
2 

тици. 

Поред низа значајних задатака који се пред оваква истраживања постав
љају, комбинација функционалних са контрастивним проучавањима јединица 

више језика у први план износи и питање еквиваленције и адекватности. Ут

врђивање структурних и функционалних својстава језика подразумева да екви
валенција не мора постојати на оба плана (у форми и значењу) и може се 
ограничити само на форму, или само на значење јединица које се конфронти
рају, а и појам адекватности се еластичније поставља. То даље значи да функ
ционално посматрање начина изражавања одређених семантичких категорија 
не поставља никаква формална ограничења исто као што и семантичка сино

нимија не познаје границе језичких нивоа. 

Као функционалне еквиваленције код сродних језика могу се очекивати 
различите корелације, јер генетски фактор условљава одређене специфичнос-

1 у првом реду тесно су повезана са типологијом на бази које се средином двадесетог века и 
оформила, те стога многи радови контрастивна усмерени примењују принципе савремене 
типологије, као и теорије језичких универзалија, и теже ка типолошким закључцима. Разлике пак 
међу њима постоје, али не у специфичности поступака који се примењују, већ у задацима 
истраживања. Има чак и мишљења да је контрастирање нарочито примењиво код сродних језика, 
јер се ту контрастне црте због сличности јасније уочавају. 

2 На VI Ј I конгресу МАПРЯЛ у Регензбургу, августа 1994. 
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ти на распону од изражених сличности преко суптилних диференцирања до 
контрастних и типолошки релевантних дистинкција, како на плану форме тако 
и на плану садржаја, а то најчешће изгледа овако: средства иста - значења 
различита, значења иста - средства различита, средства иста - значења иста, или 
пак разне варијанте - средства иста, али различите продуктивности, у једном 
језику на централној позицији, а у другом на периферној, затим стилски разли
чито вреднована, разне диференцијације функционално-семантичког плана и 

сл. 

Као полазиште за функционалну анализу Примењену на међујезички план 

може се узети формално-структурна страна јединица или пак семантичка 

суштина, инвентар средстава једног језика или семантичке категорије његове, 

потенцијал средстава са њиховим значењима и системом правила понашања, 

неки значајан деривациони или функционално-семантички модел итд. 

Интеракција датих истраживачких поступака за ову прилику реализује се 

анализом агентивних образовања са формантима3 -ЛОГ, -БЕД, -ВОД у руском 
и српском језику. На избор предмета анализе пресудну улогу имала је чињеница 

да се у функционално-семантичком пољу агентивности, које се базира на датој 

семантичкој категорији, налазе овакве структуре које у систему средстава 
заузимају значајно место, а које нису задовољавајуће дефинисане ни шта пред

стављају у структурном погледу, ни шта манифестују у семантичком, а могу 

бити и повод за типолошко квалификовање ових језика. Њихов творбено

-структурни и функционално-семантички статус заслужује посебну пажњу јер 

има и теоријску и практичну вредност. 

Формант -ЛОГ, присутан у оба језика, и руски форманти -БЕД и -ВОД 
спадају у ону групу деривационог инвентара који се сврстава у (1) композите, 
што претежно важи за српски ј език4, (2) у посебну област творбе речи, граничну 
међу композицијом и афиксалном деривацијом, у тзв. афиксоиде и конкретно 

суфиксоиде5 , што је пак у русистици преовлађујуће решење. Претпоставка је 
на овом месту, да би функционални аспект помогао адекватнијем одређењу 

ових агентивних средстава. 

Порекло ових форманата је различито: -ЛОГ има грчко порекло а данас 

интернационални карактер. О њему у дериватологији постоји шаренило у коме 
се некад види "везана основа", а некад "други елемент у ученим сложеницама", 

или пак суфиксоид ("не суфикс, већ њему слично").6 

3 Под формантом се подразумева материјално изражено творбено средство у смислу како се 
у науци о творби речи дефинише и презентира у уџбеницима, као нпр. В.Н. Немченко, Современный 

русский язык. Словообразование (у делу: Краткий словарь словообразовательных терминов, стр. 
245) Москва, 1984, Краткая русская грамматика, Москва, 1989, стр. 42, и др. 

4 Мисли се на граматике српског језика. 
5 Н. М. Шанский, Аффиксоиды в словообразовательной системе совремнного русского 

литературнога языка. Исследования по современному русскому языку, Москва, 1970, стр. 257-272; 
Э. А. Григорян, Суффиксоиды в системе современного русского языка. АКД, Москва, 1981; Л. И. 
Минина, Б.И. Бартков, Диахроническая и синхроническая продуктивность модельная и суммарная 

частотность суффиксоидов русского языка. Владивосток, 1986; Е.А. Земская, Словообразование 
как деятельность, Москва, 1992, стр. 119-120; Обратный словарь русского языка, Москва, 1974 и др. 

6 S. ВаЬiс, Tvorba rijeci u hrvatskom kлjizevnomjeziku, Zagreb, 1986, стр. 23-24. 
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Очигледно је да ово долази отуда што се дати елемент јавља у више 

модалитета, па сходно томе има и различиту функцију и различит деривациони 
статус. Образовања која укључују творбени елемент -ЛОГ припадају разним 
семантичким категоријама у зависности од тога у каквој функцији иступа овај 
елемент. Нас на овом месту не занима комбинација -ЛОГ као основе са пре
фиксалним делом атрибутског типа у примерима као некроло2, ейило2/эйило2, 

йроло2, моноло2, дијало2/диало2 и сл., већ искључиво функција форманта у 

структурама типа рус. асШроло2, биолоz, 2еоло2, диалекШоло2, кардиоло2, 
океаноло2, филоло2 и мн. др., срп. асШроло2, балканоло2, биоло2, 2рафоло2, 
йсихолоz, ШеаШроло2, Шуризмоло2, филоло2 и мн. др. Управо као формант 

-ЛОГ је врло широко заступљен у оба језика. 

Форманти -БЕД и -ВОД представљају коренске морфеме словенских 

глагола: код -БЕД данас архаичног руског "ведать" (знать), познатог и другим 

словенским језицима, и у неким, као и у српском, сачуваног у остацима ("вест"), 

а код-ВОД такође бившу коренску морфему глагола "водить", али у перифер

ном значењу, данас сачувано у корену глагола "разводить" (дать расплодиться 

кому-и., разрастись чему-и.). Губљење поменутих глагола или десемантизација 

учинили су то да је морфемски статус -БЕД и -ВОД као корена неодржив, али 

је зато функција морфеме друге врсте реалност у руском језику, што се види из 

бројних примера типа законовед, лиШераШуровед, музеевед, музыковед, 
йушкиновед, славяновед, языковед; живоШновод, лесовод, овощевод, садовод, 
семеновод, соболевод и др. У српском ових форманата нема, па ни оваквих 

структура. 

По фреквентности употребе у руском језику ови форманти спадају у групу 

веома продуктивних деривационих средстава који конкуришу суфиксима аген

тивног значења у творби номинација агентивности, тачније у категорији номи

на акторис као њеној сункатегорији чинећи суфиксалним десупстантивима 

синонимску алтернацију. У општој номенклатури афиксоида, којихје у руском 

много, -ЛОГ заузима прво место, -БЕД четврто, -ВОД девето7 • У русистици се 
исто тако говори и о три ступња афиксоидности, тј. преласка корена у афикс: 

нулти, први и други; други као највиши степен приписује се овим формантима. 

По формалној структури ове јединице представљају етимолошке компо
зите где се мање или више идентификују три елемента - (1) именски део 
(углавном именички, мање придевски), (2) спојни елемент, (3) формант. Имен
ски део код образовања са формантом -ЛОГ је слободан (цела или окрњена 

основа) или пак везан. Са формантима -БЕД и-ВОД кореспондира неокрњена 

именичка основа, а све ово се може потврдити илустрацијама: социоло2, асШ

роло2, йсихоло2, дијалекШоло2/диалекШоло2, шексйироло2; землевед, искус

сШвовед, кни2овед, исламовед, йланеШовед; соболевод, й.Шицевод, л уzовод, 
садовод, шелковод и др. 

Спојни елемент је код форманта -ЛОГ у оба језика увек -0- као и код свих 
других страних форманата овога типа, што даје основ закључку да се ово -О

маже припојити форманту као што се то већ и чини у сличним случајевима, нпр. 

-ОМАН (балеШоман), -ОФИЛ (славянофил), -ОДРОМ (ракеШодром) и сл. По 

7 Л.И. Минина, Бартков Б.И., поменуто дело. 
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тој логици може се издвојити и -ОЛОГ и на тај начин од троделне структуре 
добити дводелна пошто се -0- као интерфикс перинтеграцијом прикључује 
форманту -ЛОГ, дакле, -ОЛОГ по истом принципу као и код других интерфик

са. 

Форманти -БЕД и -ВОД имају спојни елемент -0- или -Е- зависно од 

консонанта из именичке основе: мон.l.оловед, йравовед, йушкин.овед 11 краевед, 
сердцевед; козовод, свекловод 11 каракулевод, овцевод, хмелевод, али то не 
може бити сметња перинтеграцији као што није ни код суфикса -овец/-евец, 
-овск/-евск-, -енок/-онок и мн. др. па се и овде може издвојити -ОВЕД/-ЕВЕД, 

-ОВОД/-ЕВОД. 

Форманти -ЛОГ и -БЕД налазе се у односу семантичке и функционалне 

синонимије. Као словенска односно руска варијанта грчког -ЛОГ· формант 
-БЕД кореспондира са домаћим и одомаћеним основама, док овај, сада већ 

интернационални везује се за позајмљене основе. Творбена диференцијација 

између њих извршена је, дакле, на плану комбинаторике и то изгледа овако: 

йедолоl. 11 йочвовед, син.олоl. 11 киiйаевед итд. 

Лексички неологизми8 у руском језику настављају дату комбинаторику 
тако да се у језику добијају с једне стране образовања типа альl.олоl., конфлик

Шолоl., а с друге досiйоевсковед, цвеiйаевед, чеховед, кремлевед, школовед, 
йусiйын.евед, русовед, смеховед (шаљ.), людовед (шаљ.). 

Међутим, појава хибридних образовања, макар то било и са шаљивом 

конотацијом у значењу као всеолоl., болiйолоl., или преузето из западне штампе 

кремлин.олоl., као и српско кремљолоl., управо је још један аргумент више у 

прилог самосталности форманта -ОЛОГ и најбоља илустрација његовог суфик
салног карактера. 

У руском језику са формантом -ЛОГ успоставља се функционална екви
валенција и семантичка синонимија са суфиксацијом на првом месту преко 

суфикса -ИСТ типа визан.Шолоl. 11 визан.Шин.исiй, али као и код сваке синоним
ске корелације увек постоји нека диференцијација - и у овом случају она је 

већином на семантичком плану иако ње има и на плану комбинаторике што се 

нарочито односи на неке области стручне терминологије каква је нпр. медици

на. Синонимска алтернација форманту-ЛОГ, обилато коришћеном у медицини 

за назив специјалисте, није формант -БЕД, већ нека суфиксална комбинација 

уз коју иде и стилска конотација као у примерима типа zлазн.ик (разг.) // 
окулисiй //офiйальмолоl.. 

Иста синонимска алтернација постоји и код образовања са -БЕД и такође 

са лидерском позицијом суфикса -ИСТ типа йравовед 11 юрисiй, йушкин.овед 11 
йушкин.исiй, l.ерцен.овед 11 l.ерцен.исiй, яйон.овед 11 яйон.исiй. Постојање оваквог 
паралелизма не нарушава семантички основ диференцијације какав налазимо 

у оваквој врсти номинација: образовања са -ИСТ углавном значе следбеника 

или присталицу, а са -БЕД проучаваоца као l.el.eлuciй, дарвин.исiй, фрейдисiй, 

кальвин.исiй// лиiйераiйуровед, иславед, восiйоковед и сл" а може бити и семан
тика основе у питању. 

8 Е. А. Земская, Словообразование как деятельность, стр. 47, 120. 
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Непрестаном ширењу модела са формантом -ВОД у руском језику9 до
принело је одсуство суфиксалних модела датог значења, којима би то било прво 

и основно значење као што је случај у примерима типа чаевод, йолевод, хлой
ковод, скоiii.овод, водорослевод, норковод. Међутим, ово не искључује сино
нимску еквиваленцију суфиксалних модела, и то пре свега оних чија полисемија 

није допустила стандардизацију у функцији творбеног средства датог значења 
као што је суфикс -НИК и примери типа йШицевод 11 йШичник, цвеШовод 11 
цвеШочник и сл. 

Формант -ЛОГ у српском језику има семантичку синонимију и функцио

налну еквиваленцију такође са суфиксалним моделима актуелним код десупс

тантива -АР, -ИСТ(а) и др. Диференцијација се врши или на семантичком или 
на комбинаторичком плану као што је случај и у руском, па у језику постоје 

структуре сШомаШоло2 11 денШисШа 11 зубар, филоло2 11 лин2висШа, језичар, 
језикослов, језикословац. Еквивалентним се некад појављују и композити. У 

неким областима стручне терминологије, у медицини на пример, диференција

ција се може испољити на плану значења, тј. по рангу стручности где су 

структуре са -ЛОГ са највишим статусом специјализације, док са -ИЧАР/ -
ИЧАРКА означавају нижа стручна звања типа анесШезиоло2 11 aнeciii.eiii.uчap, 
aнeciii.eiii.uчapкa, док синонимске корелације са -ЛОГ и -ИСТ(а) могу имати 

више обележје регионалне употребљивости или нешто слично, али семантички 

план им је исти. 

Међујезички план показује контраст и типолошку вредност у одсуству у 

српском форманата -ВЕД и -ВОД, а истоветност код -ЛОГ. Преводна еквива

ленција је у оквиру функционалне еквиваленције и семантичке синонимије са 
суфиксалним структурама и аналитичком еквиваленцијом. 

Руским структурама на -ЛОГ еквивалентне су у српском такође структуре 

са -ЛОГ и ређе структуре са -ИСТ(а) типа биоло2 11 биоло2, 2еоло2 112еоло2, 
кардиоло2 11 кардиоло2, социоло2 11 социоло2, али и эШимоло2 11 етимолог, 
етимологист/а/, анестезиолог// анестезиолог, анастезист(а), затим, у руском и 

-ЛОГ и -ИСТ и у српском -ЛОГ и -ИСТ(а) типа сШомаШоло2, денШисШ 11 
ciii.oмaiii.oлo2, дeнiii.uciii.(a);pyc. визанiii.оло2, вuзaнiii.uнuciii., дакле, -ЛОГ //-ИСТ, 

а у српском -ЛОГ: визанiii.оло2. Исто тако руском -ИСТ у српском одговара 

-ЛОГ типа балканисШ 11 балканоло2, йушкинисШ 11 йушкиноло2, шексйирисШ 11 
шексйироло2 иако то не мора бити искључиво тако, али је претежно. 

Исту преводну еквиваленцију структурама руског језика са -ВЕД има 

српски језик, дакле, -ЛОГ и -ИСТ( а), изузетно и неки други суфикс. Варијанте 

могу бити следеће: у руском -ВЕД, у српском -ЛОГ типа музыковед 11 музико
ло2, ШеаШровед, досiii.оевсковед 11 досШојевисШа; у руском алтернација - у 
српском такође; языковед, лин2висШ 11 језичар, лин2висШа; у руском алтерна
ције - у српском -ИСТ(а) типа славяновед, слависШ 11 cлaвuciii.lal; у руском 
алтернације - у српском -ЛОГ типа йушкиновед, йушкинисШ 11 йушкиноло2. 

Преводна еквиваленција руским образовањима са -ВОД је у српском 
већином на нивоу суфиксације где на првом месту стоји суфикс -АР као нај
продуктивнији у области грађења професионалне номинације. Примери се 

9 Е. А. Земская, Словообразование как деятельность, стр. 120. 
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могу дати овакви: йШицевод 11 живинар, йерадар; садовод 11 воћар; шелковод 11 
свилар; йчеловод 11 йчелар; семеновод 11 семенар; бахчевод 11 босШанџија итд. 

Руским агентивним образовањима на -БЕД и -ВОД у српском језику је 

врло честа еквиваленција на нивоу аналитичког агенса као вишекомпонентних 

структура разног типа - од аналитичке структуре са именицом агентивног 

значења дифузне семантике као семантичко-синтаксичким центром, до анали

тичког агенса - лексикализованог споја. Оваква функционална и преводна 
еквиваленција представља парафразу семантичке структуре датих руских син

тетичких образовања. Примери за ову врсту међујезичког контакта могу бити 
овакви: законовед 11 сШручњак у обласШи закона, йознавалац закона, краевед 
11 сШручњак у обласШи завичајне исШорије, еШноло2ије и сл., искуссШвовед 11 
исШоричар умеШносШи, ШеореШичар умеШносШи; хмелевод 11 од'lајивач хмеља; 
лесовод 11 уз2ајивач шума, сШручњак за шумарсШво. 

Код сва три дата форманта постоје регуларне творбено-структурне и 

семантичке везе са називима наука и грана делатности које улазе у семантичку 

структуру датих образовања са овим формантима. Данас би се ту могла видети 

даља деривација, у суштини она то и јесте у погледу новијих образовања, али 

дериватолошки след је био другачији. Дакле, везе су следеће: -ЛОГ //-ЛОГИЈА, 

-БЕД// -ВЕДЕНИЕ, -ВОД /1 -ВОДСТВО. 

Семантичка структура може се код истраживаних образовања парафра

зирати са "онај који се бави ... " Семантичка категорија агентивности овде се 
манифестује преко узуалности - као узуални агенс са општом референцијом 

СТРУЧЊАК односно НАУЧНИК при чему то може бити професија, што 

значи да се ове структуре одређују ономазиолошки као номина акторис, а у 

неким стиловима у последње време сусрећемо се и са случајевима квалифика

тивног агенса. 

Функционални тип значења структура са формантима -ЛОГ, -БЕД, -ВОД 

може се дефинисати према доминантној, експлицираној релационој компонен

ти - као однос субјекта према објекту, исто онако како се чини код суфиксалних 
десупстантива код којих се рел аци она компонента налази у основи номинације. 

Објекатска веза у основи афиксалних образовања одговара односу афикса 
према основи као однос субјекта према објекту. У право овакав однос налазимо 

и код одређеног типа композита, а будући да су структуре са датим форм антима 

у основи првобитну композиту, нашле су се и по томе н·а истом терену са 
десупстантивима суфиксалног типа. Тако их је функционално-семантичка ек

виваленција довела у семантичку синонимију са суфиксима. 

Функционални предикат је имплициран, а круг финкција преко којих се 
конкретизује субјекатско-објекатски однос је ограничен и код структура са 
-ЛОГ и -БЕД своди се не предикате "проучавања", "истраживања", а код -ВОД 

"гајења" и "проучавања". Имплицираност предиката се дешифрује и називом 

науке или гране делатности, а носиоци језика углавном поседују у свом језич

ком осећању оквирну одређеност предиката, иако прозирност њихова не мора 
бити поцједнака за све структуре. Експлицирање релација, а имплицирање 
предиката одваја структуре са датим формантима од девербативних агентива, 
јер је код њих објекат имплициран, а експлицира се предикат као функција 
субјекта, али их зато изједначује са десупстантивним агентивима, што је још 

93 



једна потврда о избледелости глаголске суштине коренских морфема које сада 

иступају као форманти. 

Контакт са категоријом рода изгледа данас овако: сви ови форманти се 

слободно везују за основу без обзира на њену припадност роду, као ШексШолоl. 

(ШексШ), лексиколоl. (лексика), законовед (закон), йочвовед (йочва), общесШ
вовед (общесШво), рыбовод (рыба), садовод (сад), живоШновод (живоШное). 

Род пак структура са датим формантима је мушки као неутрална форма 

за лица оба пола што је код професионалних номинација чест случај и у области 

суфиксације. 

Образовање фемининумских форми је деликатнија ствар, пошто сваки од 
датих форманата има неких својих специфичности. Творбена модификациона 

категорија женскости код образовања са -ЛОГ није уобичајена и то важи за оба 

језика. Међутим, језичко стварање никад не престаје и оно чега нема у неут

ралном фонду књижевног језика, не значи да га језик не може имати негде у 

систему, или пак као наговештену могућност, а да ли ће стећи право "грађан

ства" образовања типа српскохрватских анШройолошкиња, йедаl.ошкиња, Ше
олошкиња10, као и руске лексичке иновације l.еолоl.иня, анесШезиолоl.иня, 
филолоl.иня, эколо2иня11 , питање је на које данас није лако дати потврдан 
одговор, а овде то није ни циљ. 

Код форманта -БЕД ситуација је нешто јаснија и по питању фемининум
ских форми засад је без тенденције ка њиховом грађењу. Сем примера сердце
ведка / сердцевед, (шаљ. знаток человеческой души) других образовања нема. 
Објашњење би могло бити у функционално-семантичкој дистинкцији због 

творбене хомонимије моционих структура са суфиксом -КА према номина 
акционис на -КА типа разведка, элекШроразведка. 

За разлику од поменута два форманта формант -ВОД допушта регуларно 
грађење фемининума са суфиксом -КА: йолеводка (йолевод ), овоцеводка (ово
цевод ), шелководка (шелковод), живоШноводка (живоШновод), льноводка (ль
новод ), кукурузоводка (кукурузовод ). 

После свега што је речено постаје очигледним каква је корист од овако 

комбинованих истраживачких поступака, тј. шта даје интеракција контрастив

не анализе и функционалног приступа примењена на конкретне језичке једи

нице у два словенска језика. У току рада изнето је, колико је подробно простор 

дозвољавао, како се види и формално-структурни и функционално-семантички 

статус датих јединица као и њихово место у деривационом систему ових језика. 
Стога ће се сада на крају дати кратка запажања општијег значаја. 

Лингвистички статус неке језичке јединице може се одредити у једном 
језику преко функционалне еквиваленције и семантичке синонимије у другом 
чак и када постоји очигледан контраст по основи присуства/одсуства њеног. 

Деривациони инвентар није нека статична структура, већ врло жив и 

динамичан систем који има своје законитости. Савремено стање ова два сло

венска језика - руског и српског, карактерише изражен деривациони динами-

10 С. Бабић, Творба ријечи .. " стр. 253. 
11 Е. А. Земская, Словообразование как деятельность, стр. 154-155. 
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зам. Неке елементе тога динамизма разматрали смо у овом раду. На првом 

месту реч је о трансформацији коренских морфема у афиксалне и стварању 
нових форманата, у конкретном случају о стварању "младих суфикса" 12 који 
живе кроз функцију мутације. Са овим је у блиској вези творбени процес 

перинтеграције, увек присутан у деривацији. Његов резултат је овде трансфор

мација спојног елемента у интерфикс и затим његово интегрисање у суфикс. У 
датом случају ради се о претварању троделне структуре у творбени бином и 

оформљењу новог модела суфиксације - структурно и семантички то је тип 
десупстантива са следећим компонентама: именичка основа (мотива тор) + 
суфикс (формант) -ОЛОГ, односно -ОВЕД/-ЕВЕД, односно -ОВОД/-ЕВОД, 

при чему-у српском функционише само прва комбинација, а у руском све три. 

Функционални аспект у контрастивном проучавању словенских језика у 

области деривације даје резултате посебно вредне за унутарсловенска типо

лошка диференцирања, било да се пажња усмерава на сам садржај базне кате

горије, било да се иде од средстава ка садржају. 

Елка Маiй.ияшевич 

КОНТРАСГИВНЫЙ МЕТОД И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЯЗЫКА 
(Резюме) 

Задача работы - показать применение контрастивного анализа к конкретным языковым 
единицам с целью определения их лингвистического статуса. 

В результате исследования взаимодействия данных подходов к языковым явлениям устано

влено, что форманты -ЛОГ, -БЕД, -ВОД в системе деривации русского и сербского языков функ

ционально и семантически выступают как аффиксы. Они корреспондируют с именными основами 
в качестве суффиксов -ОЛОГ в русском и сербском и -ОВЕД/-ЕВЕД, -ОВОД/-ЕВОД- в русском 
языке. 

1 

12 Е. А. Земская, Словообразование как деятельность, стр. 35. 
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Мирјана КосШић-Гол уби чић, Филолошки факултет, Београд 

ЈЕДАН ДЕТАЉ ИЗ НАСТАВЕ ПОЉСКОГ ЈЕЗИКА 

НА БЕОГРАДСКОМ ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Изучавања лексичко-семантичке категорије међујезичких хомонима по 
својој природи спадају у врсту контрастивних, односно конфронтативних изу

чавања. Хомоними су, као језичка појава, одавно постали предмет проучавања 

лингвиста. Они ће на један начин бити проучавани у једном језику 1 , на сасвим 
други начин ће, међутим, како теоријски, тако и методолошки, бити проучава
ни на међујезичкој равни. Као међујезичка појава анализирају се на тај начин 
што се конфронтирају, односно контрастирају два различита језичка система, 
у већој или мањој мери сродна. Један од начина изучавања ове лексичко-семан-

• • 2 • 
тичке категорије у сродним Језицима свакако Је и метода компонентне анали-

зе.3 

Међујезички хомоними представљају резултат контакта двају или више 

језика. Они се могу посматрати кроз три аспекта примењене лингвистике: 

практичну и теоријску лексикографију, теорију превођења и методику наставе 
страних језика. У зависности од погледа на ову међујезичку појаву, она се 

различито и назива. Термин "међујезички хомоними" преузет је из теоријске 

лексикологије (за њега се залажу лексикографи, а међу пољским лингвистима 

Зигмунт Гросбарт4, који је први почео да се бави међујезичком хомонимијом). 
Термин "лажни преводиочеви пријатељи" који су увели женевски структурали
сти (Шарл Бали) и који се данас може наћи у свим светским језицима (les faux 

1 Видети докторску дисертацију Данка Шипке "Лексичка хомонимија у савременом 
српскохрватском стандардном језику", Београд 1988 (у рукопису). 

2 Руски термин близкородственные языки (блискосродни језици) сматрам да се може односити 
само на језике који припадају истој подгрупи исте језичке заједнице; уколико се, пак, ради о двама 
словенским језицима од којих један припада западнословенској језичкој заједници (као што је нпр. 

пољски) а други јужнословенској (као што је српски), сматрам да је боље употребити само термин 
родственные языки (сродни језици). 

3 Ову метnду применила је Милана Радић-Дугоњић у својој дисертацији "Међујезички 
хомоними и пароними у руском и српскохрватком језику", "Дечје новине", Горњи Милановац 1991. 

4 Grosbart Zygmunt, О "межъязычных омонимах", Jezyk Rosyjski, NQб, Warszawa 1958, s. 49-53. 

96 



amis du traducteur, falsche Freunde des Ubersetzers, false friends, ложные друзья 
переводчика, пољски термин falszywi przyjaciele thimacza) преузела је теорија· 
превођења која оперише искључиво њиме када говори о овој језичкој појави. 
Методици наставе страних језика остављено је на вољу да се користи једним 
или другим термином, мада су се наставници страних језика, као и ученици, 
сусрели са овим проблемом пре него преводиоци (логично је да прво мора да се 
овлада страним језиком па тек онда да се преводи са страног на матерњи језик 

или са матерњег на страни). У настави страних језика пожељно је, дакле, дати 

оба термина за означавање речи које у различитим језицима имају исти или 

скоро исти облик а различито значење (најопштија дефиниција). 

Нас ће у овом раду занимати само један аспект појаве коју називамо 

међујезичком хомонијом а са којом се свакодневно сусрећемо у настави пољ
ског језика са студентима београдског Филолошког факултета. Колико је мени 

познато, контрастивна пољско-српска (односно српско-пољска) изучавања у 

области дидактике не одликују се великим бројем радова. Један од таквих 

радова свакако је рад Вере Митриновић из области фонетике5 • О међујезичким 
хомонимима је писао, и на њих указивао (мада не непосредно и посебно) у свој им 

радовима и професор Ђорђе Живановић у току своје дугогодишње каријере 
универзитетског професора пољског језика и књижевности.6 

Пре него што пређемо на конкретан материјал, морамо да истакнемо две 

ствари. Прво, неопходно је разјаснити појмове "контрастирање" и "контрастив

ни". И, друго, пошто се овде говори о међујезичкој хомонимији као појави 

везаној за процес усвајања страног језика на једном филолошком факултету, 
треба да разјаснимо и појам језика струке. 

Теоријским питањима контрастирања у области дидактике бавио се наш 

познати англиста Љубомир Михаиловић. У свом раду "Контрастивна проуча

вање језика"7 он полази од појма "контраст" подразумевајући под тим "ситуа
цију у којој се могу испољити разлике између два језика"8 • Основу за упоређење, 
по протесору Михаиловићу, "сачињавају обележја која су заједничка за оба 
језика", а која он назива "контрастивним обележјима". Та обележја садржана 

су управо у овом делу лексике који се среће у два језика и који се "уз одређену 

фонетску и графичку сличност карактерише у оба језика сасвим различитим 
лексичким значењем" ЈО. Лингвистички метод којим се упоређују особине једног 
језика са особинама другог језика да би се утврдиле разлике назива се "контра

стивна анализа" и она најчешће налази примену у синхронијском проучавању 
генетски несродних језика. Како је удео дијахронијског фактора у синхрониј-

5 Mitrinovic Vera, О trudnosciach student6w belgradzkich w pryzswajaniu wymowy polskiej, Jtzyk Polski, 
LII, Krak6w, 1972, z. 5, s. 358-369. 

6 На "међујезичке хомониме" или "лажне преводиочеве пријатеље" професор Живановић је 
обраћао пажњу како у својим уџбеницима пољског језика тако и у радовима који су се тицали 
превођења. 

7 "Књижевност и језик", Београд 1970, бр. 3-4, стр. 334-341. 

Нав. дело, стр. 334. 

Исто. 

ID Vlcek Jozef, К proЫematice rusko-ceske homonymie, Slavica Pragensia IV, Acta Univeгsitatis Caro\inae, 
Philologica 3, 1962, Ргаhа. 
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ској конфронтативној анализи генетски сродних језика као што су словенски -
велики, можда је погоднији термин "конфронтативна анализа", мада многи овај 
метод у п~оучавању словенских језика називају: конфронтативни и/или конт
растивни. 1 

У свај ање пољског језика као страног на филолошком факултету можемо 
сматрати усвајањем језика струке; при томе, под струком схватамо "врсту или 

скуп знања потребних за обављање неког занимања" .12 Стручни језик, или језик 
струке, или, још боље, језик у функцији струке овде схватамо у смислу језика 

једне научне области, у овом случају лингвистике. Као општу дефиницију 

стручног језика наводимо дефиницију Ранка Бугарског који сматра да су струч

ни језици специфични употребни варијетети једног језика који служе појмов
но-терминолошком конституисању неке стf,уке (у смислу радне или научне 

области) и комуницирању унутар те струке. 1 На хијерархијској скали стручног 
комуницирања ситуацију у којој долази до усвајања страног језика од стране 

студената можемо дефинисати као комуницирање између научника и неструч

њака, тј. када су саговорници, са једне стране, стручњак - научник, односно 

наставник, а са друге студенти као публика мало обавештена или потпуно 

необавештена. 14 

Једна од најважнијих одлика стручног језика јесте његова специфична 

терминологија. Како стручне језике карактеришу управо поједине језичке 

појаве, као што је, између осталих, и међујезичка хомонимија, то ће у овом раду 

проблем пољске лингвистичке терминологије у оквиру словенске лингвистич

ке терминологије бити посматран кроз призму конфронтације. 

Специфичан статус термина у оквиру лексичког система једног језика 

огледа се у њиховој припадности општем лексичком систему а истовремено и 

посебном подсистему или термино-систему. 15 Овај однос лексике из општ~г 
језика којаје уједно и "специфични употребни варијетет датог језика" 16 уочили 
смо у настави пољског језика са студентима београдског Филолошког факул

тета и окарактерисали као појаву међујезичке хомонимије на различитим 

језичким нивоима: у оквиру општих појмова, у области фонетике (фонетска 
страна језика), ортографије (графичка страна језика), лексике (лексички 

фонд), морфологије (врсте речи, структура речи) и синтаксе. Односи међује-

11 О појмовима контрастиван/конфронтативан видети у радовима Богдана Терзића: О 
проблему славистичких конфронтативних студија, Живи језици, књ. XI, бр. 1-4, Београд 1969, стр. 
37-42; Неке специфичности конфронтирања (контрастирања) словенских језика, Живи језици, књ. 
XXXII, бр. 1-4, Београд 1990, стр. 13-19. 

12 Михаиловић Љубомир, Појам и одлике стручног језика, Живи језици, ХХ 111: 1-4, Београд 
1981, стр. ЈО. 

13 Бурарски Ранко, Језик струке као лингвистичка и педагошка категорија. Настава страног 
језика као језика струке у средњем, вишем и високом образовању, Зборник радова Друштва за 
примењену лингвистику Србије, Чачак 1988, стр. 20-27. 

14 Видети радове: Михајловић Младен, Контрастивна анализа стручног језика, Живи језици, 
XXXIII: 1-4, Београд 1991, стр. 25-29; Половина Весна, Стручни језици и комуникација. Настава 
страног језика као језика струке у средњем, вишем и високом образовању, Зворник радова ДПЛС, 
Чачак 1988, стр. 65-73. 

15 Влаховић Племенка, Полисемија и терминологија: неки граматички термини у 
српскохрватском и француском језику, Живи језици, XXV: 1-4, Београд 1983, стр. 30-35. 

16 Бугарски Ранко, Нав. дело, стр. 21. 
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зичке хомонимије овде су посматрани са становишта конфронтативне/контра
стивне анализе неких граматичких термина у пољском и српском језику. То су 

следећи термини 17 : 

potoczny /jttzyk potoczny, j~zyk potoczny nieliteracki, styl potoczny, warstwa potoczna, 
wyraz potoczny/; српски терминолошки еквивалент- говорни језик. Речнич
Кg дефиниција: "cz~sto, stale si~ zdarzaj~cy; cz~sto, na со dzien, powszechnie 
uzywany, stosowany, spotykany; codzienny, pospolity, zwyszajny". 

йоШочни, -а, -о који се односи на потоке, који живи у потоцима; који је својствен 

потоцима: -љиљан, -пастрмка. 

nastawa /nastfp, wst~p/; српски терминолошки еквиваленти: интензија, заузима
ње артикулационог положаја, приступ, наступ, екскурзија. Речничка де
финиција:; IV 
1. archit. "cz~sc oharza nad stotem, cz~sto rozbudowana architektonicznie i bogato 
rze:tblona"; 
2. j1tz. "moment wst~pny artykulacji kazdej gl'oski - uruchomienie narz~d6w artyku
{uj~cych dan~ glosk~"; 
3. techn. wartosc wielkosci /np. kata, cisnienia, temperatury/ nastawiona z g6ry w 
danym urz~dzeniu". 

насШава ж 1. излагање школског, стручног и уопште образовног градива, 
систематско преношење знања и разних вештина на кога, предавања, 

поучавање; 

2. необ. комад тканине који се настав_ља на нешто при шивењу или крпље
њу. 

stowo /wyraz/; српски терминолошки еквивалент: реч. Речничка дефиниција: n 
III 1. "znak j~zykowy nazywaj~cy jednostkowy przedmiot materialny lub klasf 
jednorodnych przedmiot6w materialnych, treki psychicyne, czynnosci, stany, cechy, 
wyrazaj2cy relacje mi~dzy elementami rzeczywistosci lub modyfikuj~cy tresc zna
czeniow~ innych wyraz6w; w lm takZe: elementy czyjejs wypowiedzi; wyraz"; 

2. tylko w lp "wypowiadanie si~ ustne lub pisemne; mowa, j~zyk"; 

3. tylko w lp "obletnica, przysi~ga, zobowiazanie, por~czenie"; 

4. przestarz. "czasownik" dzis tylko w wyrazeniu: srowo posi.lkowe. 

слово с 1. а. писмени знак у писму, азбуци, који обично одговара одређеном 
гласу: велико, мало, латиничко, ћириличко слово; 

б. типографски знак одређеног облика и величине, који се употребљава у 
штампању каквог текста; 

2. а. арх. реч; 
б. говор, беседа у различитим свечаним или тужним приликама; 
в. оно што је написано. 

17 У раду су коришћени следећи речници: Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица 
српска, Нови Сад (прва три тома и Матица хрватска, Загреб), 1-VI, 1967-1976; Stownikj~zyka polskiego 
/red. nauk. Mieczystaw Szymczak/, 1-111, PWN, Warszawa 1978; s.townik terminologii j~zykoznawczej 
/ZЬigniew Got~b. Adam Heinz, Kazimierz Polanski/, PWN, Warszawa 1970; Simeon Rikard, Enciklopedijski 
rjecnik lingvistickih naziva, Matica hrvatska, Zagreb 1969; Slovnfk s\ovanske lingvisticke terrninologie, 
Academia Praha 1977. 
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czasownik; српски терминолошки еквивалент: глагол. Речничка дефиниција: rn 
Шј~z. "cz~sc rnowy obejrnuj~ca wyrazy podlegaj~ce koniugacji, oznaczaj~ce zwykle 
czynnosc lub stan; wyraz nalezacy do tej czь~sci rnowy". 

часдвнйк и часовнйк м справа за мерење и показивање времена, сат, ура: џепни, 

зидни, ручни часовник. 

czas /kategoria gramatyczna czasu, czas [gramatyczny] / ; српски терминолошки 
еквивалент: [граматичко] време, основно време. Речничка дефиниција: 

mIV 
1. zwykle Ыm "nieprzerwany ci~g chwil, trwania; jedna z podstawowych /obok 
przestrzeni/ form bytu rnaterii"; 
2. "wyodr~bniony okres, wyodr~bniona pora, gdy cos jest wykonywane lub cos si~ 
dzieje; okres dziejowy"; 
3. zwykle Ыm "chwila, moment, pora"; 
4. zwykle Ыm "pora w{asciwa, stosowna; terrnin"; 
5. "rodzaj rachuby czasu" jez. Forrna czasu "forma i kategoria grarnatyczna okresla
j~ce stosunek czasowy chwili odbywania sif jakiejs czynnosci /stanu/ do mornentu 
wypowiedzi"; 
6. zwykle Ыm, przestarz. "pogoda". 

час, часа М 1. а. временска јединица ОД шездесет минута, сат; 
б. временска јединица школске и друге наставе (обично 40-60 минута); 

предавање које се држи за то време: -књижевности; 

2. врло кратко време, тренутак, трен, момен(а)т; 
3. а. време, доба уопште: касни часови, вечерњи часови; 

б. одређено време за што, за какав рад: часови обрачуна, часови одмора, 

часови рада; 

4. заст. минут, минута; 
5. мн. цркв. служба у православној цркви у које се време читају псалми и 
молитве; 

6. (у прилошкој служби) зачас, брзо. 
Овај ограничени корпус од неколико илустративних примера имао је за 

циљ да покаже једну од могућности селективне анализе у настави страног 
језика као језика струке. Резултати конфронтативне/контрастивне анализе 
стручног језика, у овом случају словенске лингвистичке терминологије, могу 
бити коришћени како у теоријске тако и у примењене сврхе, дакле, у настави 
стручног језика као страног или у двојезичкој лексикографији. 

Мирьяна КосШич-Голубичич 

ОДНА ИЗ ПОДРОБНОСГЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА НА 
БЕЛГРАДСКОМ ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Резюме 

Процесе усвоения языка в качестве языка будущей специальности, как мы могли бы опреде

лить обучение польскому языку как иностранному на филологическом факультете, непременно 

подразумевает сопоставление, т.е. конфронтацию и/или контрастирование. В рамках конфронта
тивного анализа мы выделили один сегмент, названный межъязыковой омонимией. Этот сегмент 

представляет собой формальное совпадение слов, которые в польском языке являются частью 

лингвистической терминологии, в то время какв сербском их формальные эквиваленты принадле

жат общему языку. Резулr,таты подобных исследований могут найти применение в теорети 11еском 

и практическом курсах преподавания иностранных языков, а также в двуязычной лексикологии и 

лексикографии. 
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Боzдан Терзић, Филолошки факултет, Београд 

О КОНФРОНТИРАЊУ/КОНТРАСТИРАЊУ СРПСКОГ И 

УКРАЈИНСКОГ ЈЕЗИКА 

У области конфронтативног или контрастивног проучавања украјинског 

и српског, односно српскохрватског, језика у Србији и Југославији није досад 
много урађено, чак се може рећи да се оно налази на самом почетку. Разлога 

за такво стање ствари има више, почев од друштвено-политичких па до чисто 

филолошких. Парадоксално звучи чињеница да су контакти српског и украјин
ског народа у прошлости, посебно у XVIII и XIX веку, били интензивнији него 
у новије време. То је свакако и основни разлог одсуства интересовања за 

лингвистичку украјинистику у нашој језичкој средини у претходном периоду. С 

обизиром на то да су конфронтативне студије најчешће инициране практичним 

потребама наставе, превођења, лексикографије, онда непостојање тих потреба 

представља негативан моменат у иницирању дескриптивних конфронтативних 

проучавања. Истини за вољу треба рећи да је на Београдском универзитету још 

шездесетих година овога века било интересовања и покушаја да t.:e на Катедри 
за источне и западне словенске језике и књижевности, садашњој Катедри за 

славистику Филолошког факултета, започне са наставом украјинског језика и 

књижевности. Чак је био направљен и наставни план групе за украјински језик 

и књижевност, тражени су путем уговора о међудржавној сарадњи предавачи 

за украјински језик, али се у тим покушајима из различитих разлога, унут

рашњих и спољашњих, није успело. Желело се да се, у оквиру глобалне слави

стичке концепције, Катедра за славистику комплетира и украјинистиком, тј. да 

се поред студија руског, пољског, чешког и словачког створи и могућност 

студирања украјинског језика и књижевности. Та намера је коначно остварена 

школске 1991-92. године, када се започело са наставом украјинског језика и 
књижевности као другог словенског језика за русисте током четири семестра 

са 6 часова недељно. Та настава ће свакако једног дана прерасти у студије 
украјинског језика и књижевности као главне струке кад за то буду створени 

услови, пре свега кад буду створени наставни кадрови. Посебно је питање 
развитка русинистике у Југославији, у Војводини, где постоје и факултетске 
студије русинског језика и књижевности, са неколико вредних наставника и 
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научних радника, али о томе другом приликом. У тај комплекс спада и кон
фронтирање русинског и српског, као и русинског и украјинског језика. 

За развитак лингвистичке украјинистике у српској говорној средини од 
прворазредног је значаја, и теоријског и практичног, конфронтативно проуча
вање украјинског и српског језика. У почетној фази ових проучавања изабрали 
бисмо онај правац конфронтирања који води од украјинског ка српском, тј. од 
непознатог ка познатом, пропуштање непознатог кроз призму познатог, у циљ у 

сагледавања материјалних и функционалних подударности и неподударности. 

Таква иницијална сазнања омогућиће израду ваљаних уџбеника и приручника, 

заснованих на резултатима дескриптивне конфронтативне лингвистике. То је 
логичан начин размишљања. Пракса је, међутим, нешто друкчија. Пишу се 

најпре уџбеници са елементима конфронтативне анализе, па се тек онда прис

тупа озбиљнијим конфронтативним студијама. Свесни смо да у овој фази раз
витка украјинистике у Србији и Југославији треба бити реалан, без превеликих 

илузија и мегаломанских планова, али је несумњиво да конфронтативнно (кон

трастивна) проучавање украјинског и српског језика треба подстицати и раз

вијати "по мере сил и возможностей" и са становишта потреба славистичке 

науке и конфронтативне лингвистике, и са становишта потребе развијања 

односа и комуникације између српског и украјинског народа. 

С обзиром на то да су украјински и српски језик блиско сродни, та чиње

ница условљава неке специфичности њиховог конфронтирања. Методологија 
конфронтирања блиско сродних језика била је предмет проучавања у руској, 
украјинској, чешкој и српској лингвистици. Неке од тих специфичности састо

јале би се у следећем: утврђивање системских односа међу материјално блиско 

сродним језицима, језичким нивоима и категоријама, утврђивање инваријант

них значења и дијапазона функционалних значења; разликовање језичких једи
ница као елемената система - од сфере њиховог функционисања, пошто 
подударности у области структуре упоређиванихјезика не морају истовремено 

означавати и сличности у области функционисања; иста језичка категорија 

може заузимати различито место у системима двају језика (у једном језику 

може да буде у центру језичког система, а у другом на периферији), може да 

има различиту фреквентност и стилску маркираност; елементи језичке дија

хроније могу да допринесу бољем осмишљавању синхроних системских односа. 

Полазна тачка конфронтирања - од плана исказа ка плану садржаја и обрнуто 
- такође је важно питање конфронтирања блиско сродних језика. Први приступ 
доноси наизглед тачнију анализу, пошто су формални показатељи егзактнији 
и сигурнији него понекад тешко ухватљива диференцијална обележја садржаја, 
али он не гарантује потпуност обухватања упоређиваних језичких појава, с 

обзиром на то да су ретки случајеви типа: један облик - једно значење. Према 
томе, потпунија слика међујезичких односа добиће се ако се за полазну тачку 

узму неке семантичке или граматичке категорије и да се у конфронтираним 
језицима пронађу начини њеног исказивања, у којима ће бити како материјал

них подударности тако и разлика. То могу бити, на пример, категорије просто

ра, времена, узрока и последице, припадности, лица, агентивности, затим 

одређености/неодређености, рода, броја, падежа, вида, времена, персоналнос
ти/имперсоналности, глаголског начина, глаголског рода и многе друге. То 

никако не значи да први приступ треба занемарити: облике и структуре треба 
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разматрати у јединству са њиховим значењима. Ако се имају у виду практичне 
потребе, врло је важно утврдити сличности и разлике материјалне природе, у 
формалним показатељима, уз истовремено вођење рачуна о функционално-се
мантичком аспекту. Често се оба приступа могу преплитати. На пример: укра

јински предикативни безлични облици на -но, -Шо могу се конфронтативно 
анализирати по формули "украјински облици на -но, -Шо и начини њиховог 

транспоновања на српски језик" или "исказивање безличне предикативности у 

украјинском и српском језику", где ће ови облици бити један од начина искази
вања наведене граматичке категорије. 

За практичне потребе наставе украјинског језика на Београдском универ

зитету од користи је и трилатерална конфронтација украјинског, руског и 

српског језика, с обзиром на чињеницу да, као што је већ речено, украјински 
језик слушају београдски студенти русистике као други словенски језик. У 

досадашњој наставној пракси таква конфронтација се показала као врло корис

на. А и магистарска теза Људмиле Поповић из области лексикологије има 

трилатерални карактер. 

Што.се тиче избора језичког нивоа за конфронтациону анализу украјинс

ког и српског језика, изгледа да лексикологија има примат, с обзиром на 

чињеницу да она представља базични комуникативни ниво. Уз њу иде и фразе

ологија, настала различитом комбинаториком лексичких јединица. Колико 

нам је познато, код нас се конфронтативном украјинско-српскохрватском фра

зеологијом бавио Васиљ Стрехаљук из Бањалуке. Наравно, ни лексике нема 

без гласовног система и обличког оформљења, те и ти језички нивои нису 

ништа мање важни. Надамо се да ћемо ускоро имати интересената и за те 

језичке нивое. 

У погледу глобалне природе односа украјинског и српског (односно срп

скохрватског) књижевног језика постоји једно фундаментално типолошко 

својство, заједничко за њих, а различито у односу на руски језик. Српски и 

украјински књижевни језик засновани су на народној језичкој основи, за разли

ку од руског којије са чувао знатан број особина црквенословенског јещка. Сем 

тога, украјински и српски чувају низ архаичних особина које их одвајају од 

руског, нарочито у области морфологије (вокатив; пискави сугласници у дативу 

и локативу - на руци /на руци, на нози/ на нози; генитив-акузатив личних 

заменица и повратне заменице на -е: мене, тебе, себе; инфинитив на -Ши; треће 

лице једнине презента без -Ш код глагола прве врсте; прво лице множине у 

презенту на -мо; давнопрошло време као архаизам и у украјинском и у српском 

језику; глаголски прилог несвршеног вида на -учu/-ући, -ачи/-ећи и сл.) 

Низ других сличности између српског и украјинског језика, хронолошки 
каснијих, има типолошки карактер и, као и оне претходне, представљају пози

тиван трансфер у процесу наставе украјинског језика у српској говорној среди

ни: тврди сугласници испред старих вокала предњег реда е и и; звучност 

сугласника на апсолутном крају речи; одсуство акања; ортографски одраз 

упрошћавања сугласничких група - пiзно/позно, вiсник/весник, серце/срце, сон
це/сунце; наставак -у у локативу једнине именица мушког рода са основом на 

задњонепчани сугласник и код једносложних именица са покретним акцентом 

- у Вiтебську/у Витебску, на снiгу/на снегу; променљиви синтетички компара-
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тив; синтетички футур несвршених глагола; глаголски прилог свршеног вида 

на -ши и сл. 

По наведеним особинама наша два језика су у контрасту према руском 

језику 1" те и ову чињеницу ваља имати у виду у процесу наставе украјинског 
језика у српској језичкој средини. Али исто тако ваља имати у виду и заједничке 
источнословенске особине украјинског и руског језика, као и неке специфичне 

украјинске црте које се не срећу ни у српском ни у руском језику. Мислимо ту 
пре свега на категорију полумеких сугласника као позиционих варијанти, ал
тернирање етимолошких вокала о,е са и, прогресивну асимилацију по мекоћи, 

низ лексичких специфичности и сл. 

Предложени аспекти конфронтативног проучавања украјинског и срп

ског језика представљали би један развијенији пројекат у тематском погледу, 

чиме се изражава жеља да се од садашњих иницијалних корака крене узлазном 

путањом. Да би се остварило оно што је овде наведено, потребно је дуже време 

и систематичан рад истраживачких колектива и појединаца. Сваки озбиљнији 
посао се планира на дуже време, па тако треба схватити и ову пројекцију. У 

садашњој фази реалан је учинак појединаца, не према одређеном плану, већ 

према личним афинитетима. Исто тако, у почетној фази развитка српске и 

југословенске украјинистике неопходно је приступити пословима из области 

примењене конфронтативне (контрастивне) лингвистике. Ту пре свега спада 

израда уџбеника украјинског језика орјентисаних на српску.језичку средину, са 

знатним уделом конфронтативног аспекта. Ту се мисли на уџбеник фонетике 

и граматике, затим на избор украјинских књижевних текстова, снабдевених 

књижевним, културно-историјским и лексичким коментарима, па на прируч

ник за украјински говорни језик. Велика је потреба за једним ваљаним украјин
ско-српским (српскохрватским) речником, пошто је загребачко издање 

речника Антице Менац и Але Коваљ исцрпено и недоступно, док би речник са 

обрнутим смером, српско-украјински, требало да се ради у Украјини. Претпо

ставља се да би на овим пословима требало да сарађују југословенски украји

нисти и слависти и украјински сербокроатисти. Подразумевају се и разни други 

видови сарадње у циљу унапређења сербокроатистике у Украјини и украјини

стике у Југославији. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. V. Barnetova, V. 'Вarnet, О konfrontacnim studiu priЬuznychjazyku. Slavica pragensia 
IV, 1962. 

2. М. Затовканюк, Проблема исходноl.о йункШа йри сойосШавлении восШочно
славянских языков. Slavica pragensia XI, 1969. 

3. Б. Терзић, Неке сйецифичносШи конфронШирања (конШрасШирања) словен
ских језика. Живи језици XXXII, Београд 1990. 

4. СойосШавиШельное исследование русскоl.о и украuнскоl.о языков. Изд. "На
укова думка", Киев 1975. 

5. К. Габка, А. Супрун, Г. Якобсон, Особенносiuи сой.осi71двления блиакород
сШвенных и неродсШвенных языков в целях обучения. VI Международный 
конгресе преподавателей русского языка и литературы, Будапешт 1986. 

104 



6. Г. П. Ижакевич, В. И. Кононенко, Н. Н. Пилинский, В. А. Сиротина, Сойос
ШавиШельная сШилисШика русскоzо и украинскоzо языков. "Вища шко

ла", Киев 1980. 

7. Украинская zраммаШика. АН УССР, "Наукова думка", Киев· 1986. 

8. В. Дроздовський, ПочаШковий курс сучасноi· украiнскькоi· лiШераШурноi· 
мови. Загреб 1970. 

9. В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, СходсШва и различия в словообразова
Шельных сисШемах славянских языков. Славянское языкознание, IX 
Международный съезд славистов, Киев, сентябрь 1983, Доклады советс
кой делегации. Изд. "Наука", Москва 1983. 

10. П. Пипер, О йоређењу zрамаШичких сШрукШура рускоz и срйскохрваШскоz 
језика на функционалној основи. Зборник Матице српске за славистику, 

41, Нови Сад 1991. 

Боzдан Терзич 

К ВОПРОСУ О КОНТРАСГИВНОМ/КОНФРОНТАТИВНОМ ИЗУЧЕНИИ СЕРБСКОГО И 

УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

(Резюме) 

Автор ставит вопрос о необходимости приступить к изучению сербского и украинского 
языков в сопоставительном плане. Для этого имеются и научные, и общественные, и педагогичес

кие предпосылки. Украинский и сербский языки как близкородственные имеют ряд общих харак

теристик, отличающих их от русского языка. Методология сопоставительного изучения 
близкородственных языков у нас достаточно четко разработана, и это может содействовать ус

пешному сопоставлению систем сербского и украинского языков, что до сих пор почти не было 

предметом славистических лингвистических исследований. Автор предлагает программу для на
чального этапа таких исследований. Автор также думает, что было бы целесообразно приступить 
к сопоставлению не только сербского и украинского литературных языков, но и к сопоставлению 

сербского и русинского, а также украинского и русинского языков. 
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Александар Терзић, Филолошки факултет, Београд 

АДНОМИНАЛНЕГЕНИТИВНЕСИНТАГМЕСА 

ЗНАЧЕЊЕМ СОМАТСКЕ ПРИПАДНОСТИ У 

СИНТАКСИЧКИМ ВАРИЈАНТНИМ РЕДОВИМА У 

РУСКОМ ЈЕЗИКУ УПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ 

1. Сталним развитком језика и усавршавањем његове граматичке струк
туре повећава се број начина изражавања појединих значења и односа међу 

речима. Тако долази до настанка синонимије и полисемије, шире гледано - до 
настанка варијантних језичких средстава. 

Поједини граматички облици у одређеним сегментима или у целом низу 

сегмената парадигматског система могу се међусобно допуњавати, а у извесној 

мери могу им се подударати значења. У том случају граматички облици функ

ционишу паралелно и у одређеним условима могу једни друге замењивати. Све 

такве конструкције које су блиске или подударне по значењу и функцијама и 

које се могу у одређеним контекстуалним условима међусобно замењивати -
обједињују се у такозване синтаксичке варијантне редове. Према томе синтак

сички ред чине структуре које стоје у корелативним функционално-смисаоним 
односима [Шведова 1967, 80-83]. · 

У основи синтаксичких варијантних редова, као начина примене језика, 

стоји варијабилност изражајних језичких средстава, која омогућава да се исти 

основни садржај изрази на више начина. Чланови синтаксичких варијатних 

редова, тј. варијантне конструкције, могу се посматрати као "површински" 

деривати одређених "дубинских" значења. То су, у ствари, синтаксичко-семан

тички еквиваленти или граматички конкуренти, или условни синоними" [Радо

вановић 1990, 43]. 

Представљање падежа само у синтаксичким функцијама не омогућава 

усвајање ни семантичке разлике међу падежима, ни функционално-семантич

ког система падежа у целини. Мало помаже у том погледу и функционално-син

таксичко поређење појединих падежа у два или више језика, конкретно - у 

руском и српском, пошто у извесном броју случајева такво поређење не даје 

неке истозначне закономерности или пак не испољава исте тенденције. 
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Традиционални синтаксички приступ падежима и морфолошко-семантич

ки приступ омогућавају да се свестраније проникне у систем не само појединих 

падежа него падежног система у целини [Шелякин, 1987Ј. Изучавање једног 

падежа у синтаксичким варијантним редовима управо се ослања на оба поме

нута приступа проучавању падежа. Јер, поједина значења различитих падежа 
могу се, како се каже у академијиној Граматици, при-ближавати или подудара
ти и у склопу парадигме речи "падеж предстает не как изолированная грамма

тическая единица со своим собственным семантическим строением: он 

определенным образом относится к другим падежам, находится в сложных 

отношениях сними" [Русская lраммаШика 1980, 479, 482-483]. 

Зато, кад се има у виду конфронтационо проучавање падежа у руском и 

српском језику, већи практични значај има не поређење падежа у целини, већ 

поређење појединих њихових значења, појединих сфера употребе. При томе, 

непосредно посматрање неких падежних значења у синтаксичким варијантним 

редовима указује на финије сличности и разлике у конкретној употреби падежа 

у два језика. 

2. Као пример таквог приступа проучавању падежа могу послужити двоч
лане синтагме атрибутско-субјекатског значења са генитивом без предлога без 

обавезног детерминатора које изражавају однос соматске припадности. Син
тагме ове семантичке групе посматрамо у синтаксичким варијантним редовима 

у руском, указујући на њихове еквиваленте у српском језику. 

3. Синтагме код којих управна компонента означава део тела човека или 
животиње, а зависна лице или животињу којој именовани део тела припада 
изражавају однос соматске припадности. Овакав однос међу компонентама са 

посесивним значењем изражава однос дела и целине [Долiов, 1970]. 

4. Синтагме ове продуктивне семантичке групе, у случају кад то дозвоља
вају структурно-граматички услови (ако уз именицу у генитиву не стоји ближа 

одредба, тј. детерминатор, ако се према тој именици може образовати ацјектив

ни атрибут), стоје у смисаоно-функционалној корелацији са синтагмама са 

конгруентним придевским атрибутом, тј. генитиву именице у функцији некон

груентног атрибута конкурише присвојни или односни придев као конгруентни 

адјективни атрибут: йлечи oiiiцa - оШцовы йлечи, руки Миши - Мишины руки, 
лица маШери - маШеринское лица, зубы зверя - звериные зубы и сл. Варијабил
ност ових синтагми веома је распрострањена. Исп.: 

"Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сдшки указательный 

пал ец, поднятый вверх, и грозно покачал им вл ево и вправо". [Куйрин, 

Гамбринус] 

к носу Сдшки - к Са,шкином носу 

"Полицајац помодре, уз сам Са,шкин нос примаче увис дигнут кажипрст и 

претећи окрете га десно и лево". 

"Но вот Чуку, которому из-за сйины ямщика плохо была видна дорога, 

стало скучно". [Гайдар, Чук и Гек] 

из-за сйины ямщика - из-за ямщиковой сйины 

"Али је Чуку, који је иза кочијашевих леђа слабо видео пут, постало 
досадно". (иза кочијашевих леђа/ иза леђа кочијаша) 
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"В земле не распознаешь косШей человека от костей животного, ответил 

Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль". [Бунин, 

Чаша жизни, Vll] 

косiй.ей человека - человеческих косiй.ей 

"У земљи се не могу разликовати људске косiй.и од животињских костију, 
одговорио је Горизонтов и полако кренуо улицом, ослањајући се на шта

ку". (људске косiй.и/косiй.и људи) 

Осторожно он подходил к Шуше медведя и искал то место, которое наме
чал мушкой". [Расйушин, "Продается медвежья туша"] 

к Шуше медведя - к медвежьей Шуше 

"Он је опрезно прилазио медвјеђем Шруйл у и тражио оно мјесто на које је 

наводио мушицу". (медвјеђем Шруйлу / Шруйлу медвједа) 

"В это время следователь и врачиха. поднялись возле медвежьей Шуши". 

[ Тендряков, Суд. 11] 

возле медвежьей Шуши - возле Шуши медведя 

"У то су се вријеме лијечница и исљедник подигли до медвјеђеzа Шруйла". 

"Григорий на ходу обнял широкие оiй.цовы йлечи, начал отцепливать с 

барок постромки". [Шолохов, Тихий Дон, кн. 111, ч. VI, гл. IX] 

оiй.цовы йлечи - йлечи оiй.ца 

"Григорије у ходу обгрли широка очева рамена и поче откачивати штрањ

ге са ждрепчаника". 

Обе варијантне конструкције у овим синтаксичким варијантним редовима 

употребљавају се активно у савременом руском језику, с тим што је варијанта 

са присвојним генитивом као конгруентним атрибутом стилски маркирана -
припада сфери разговорног језика. 

У српском језику синтагма са адјективним атрибутом далеко је распрост

рањенија од синтагме са генитивом без предлога без ближе одредбе, и нема 

стилских ограничења. 

5. Смисаоно-функционална корелација генитивних синтагми са синтагма
ма са конгруентним атрибутом могућа је и онда кад генитивна синтагма развија 

описну карактеристику значења, јер и придев може имати исту такву каракте

ристику. Описна компонента значења код генитивне синтагме развија се на 

бази поређења, при чему се неутралише значење посесивног одлноса. Исп.: 
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"Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми 2лазами 

ко шки на что-то вп ере ди себя, и на шел нужным предупредить дочь ... " 
[Горький, Дело Артамоновых, 11] 

2лазами кошки - кошачьими 2лазами 

"Петар се сетио како понекад Јелена замишљено гледа мачјим очима у 

нешто испред себе, и закључи да је потребно опоменути ћерку". 

"Приземистый, темнокожий, с мощными плечами и грудью, с лицом олив

кового оттенка, носатым пугающе некрасивым, лицом разбойника". [Три

фо нов, Бако] 

с лицом разбойника - с разбойничьим лицом 



"Онизак, црне коже, снажних рамена и груди, лица нијансе маслине, са 

носатим застрашујућим ружним лицем као у разбојника". 

У оваквим случајевима у српском језику далеко чешћу употребу имају 

адјективни атрибут или поредбена конструкција као у + zениШив него генитив 
без предлога, наравно ако уз именицу у генитиву не стоји детерминатор. 

6. Већина семантичких група адноминалних синтагми са генитивом без 
предлога које изражавају атрибутске односе са елементом субјекатских односа, 

а имају мање или више изразито посесивно значење, у руском језику, у одређе

ним условима садејствују са синтагмама са предлошко-падежном везом у + 
2ениШив. Генитивне синтагме са значењем соматске припадности имају широке 

могућности садејства са синтагмама са предлошко-падежном везом у + zени
Шив: 

2олова ребенка - 2олова у ребенка, лицо йарня - лицо у йарня, йерья 

йiiiичек - йерья у йiiiичек. Исп.: 

"У дивление выразилось на лице секреШаря, сгорбившегося над низеньким 

столом и записывавшего показания". [Булiаков, Мастер и Маргарита, 11] 
на лице секреШаря - на лице у секреШаря 

Чуђење се појавило на лицу ceкpeiiiapa, који се згрбио над ниским сточи
ћем и који је записивао изјаве". 

(на лицу ceкpeiiiapa /на секреiiiаревом лицу) 

"Осип Абрамович, парикмахер, поправил на zруди йосеШиШеля грязную 

простынку". [Андреев, Петька на даче] 

на 2руди йoceiiiиiiieля - на zруди у йосеШиШеля 

Осип Абрамович, берберин, поправи на мушШеријиним 2рудима прљаву 

салвету". (на мушШеријиним 2рудима !на 2рудима мушШерије) 

"На душе мальчика было так тяжело, что даже сплюшенная гильза от 
винтовочного патрона, которую он нашел по дороге, нисколько не обра

довала его". [Kaiiiaeв, Белеет парус одинокий, XXIX] 

на душе мальчика - на душе у мальчика 

"Дечаку беше тако тешко у души да га чак ни спљоштена чаура од 

пушчаног метка, коју је нашао успут, нимало не овесели". 

(на дечаковој души/ на души дечака/ дечаку на души) 

"Порывистая душа oiiiцa Федора не знала покоя". [Ильф-ПеШров, Двенад
цать стульев, ч. 1, гл. 111] 

душа oiiiцa Федора - душа у oiiiцa Федора 

Немирна душа оца Фјодора није могла да има мира". 

"Маронов заметил вопросительный блеск в zлазах женщины". [Леонов, 
Саранча] 

в 2лазах женщины - в 2лазах у женщины 

"Маронов је приметио упитни сјај у очима жене и разумео га". 

(у очима жене 1 у жениним очима) 
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7. Ако структурно-граматички услови дозвољавају реализовање кон
струкције са придевским атрибутом, формираће се трочлани синтаксички ва

ријантни редови, где садејствују све три поменуте врсте синтагми са посесивним 

значењем. Исп.: 

"Весь город в руках народа". [Олеша, Три толстяка, XIll] 

в руках народа - в руках у народа - в народных руках 

В руках у Оlшки остался только гриф, который он победоносно подымал 

над головой толпы". [Куйрин, Гамбринус] 

в руках у Са,шки - в руках Оlшки - в Оlшкиных руках 

"У Оlшкиним рукама остаде само гриф који је он победоносно држао над 

главама посетилаца". 

"Ночь отрвала и пушистый хвосШ у БеzемоШа, содрала с него шесть и 

расшвыряла ее клочья по болотам". [Булiаков, Мастер и Маргарита, 

XXXll] 

хвосШ у БеzемоШа - хвосШ БеzемоШа - БеzемоШов хвосШ 

"Ноћ је откинула и раскошан рей БеzемоШа, смакла са њега крзно и 

разбацала га по баруштинама". (рей БеzемоШа / БеzемоШов рей) 

"Паркеровское перо отделилось от блокнота, на лице Ефимовом появи

лось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали". 

[Войнович, Шапка] 

на лице Ефимовом - на лице Ефима - на лице у Ефима 

У савременом руском језику сва три варијантна члана ових синтаксичких 

редова садејствују, с тим што је варијантни члан реда са конгруентним придев
ским атрибутом стилски маркиран. 

7 .1. До смисаоно-функционалне корелације синтагме са генитивом без 
предлога и синтагме са предлошко-падежном везом у + zениШив долази и онда 
кад зависну компоненту ових синтагми не чини именица него присвојна заме

ница за треће лице (окамењени генитив) ezo, ее, их. Исп.: 

"На лице ezo заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса". [Пас
Шернак, Доктор Живаго, ч. 1, гл. Х] 

на лице ezo - на лице у неzо 

"Противоречивые чувства теснились в zруди у неzо". [ПасШернак, Доктор 

Живаго, ч. 1, гл. XXI] 

в zруди у неzо - в zруди ezo 

"Противуречна осећања комешала су му се у zрудима". 

8. Синтагме са предлошко-падежном везом у + zениШив имају веома 
широку употребу и својствене су свим стиловима савременог руског књижев

ног језика. 

Веза између компонената у варијанти са предлошко-падежном везом 

далеко је слободнија него у варијанти са генитивом без предлога, која има 
устаљен ред компонената; предлошко-падежна веза је у извесној мери усмере

на и на глагол, а у случају кад између управне компоненте и предлошка-падеж

не везе стоје друге речи или је предлошко-падежна веза употребљена 
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инверзивно, слаби посесивни однос. Инверзивном употребом, тј. стављањем· 

предлошка-падежне везе испред управне компоненте истиче се њено значење, 

слаби њена повезаност са управном компонентом, а појачава се усмереност на 
глагол. Синтагма са инверзивно употребљеном предлошко-падежном везом 

садејствује са синтагмом са генитивом без предлога све дотле док је ова пред
лошко-падежна веза потчињена именици, тј. док представља зависну компо
ненту (:lдноминалне синтагме. Исп.: 

"У следоваШеля из кисШи руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь". 

[Симонов, Дни и ночи, VI 1] 

у следоваШеля из кисШи руки - из кисШи руки следоваШеля 

"Кукла вышла из-за перегородки ... Волосы у нее были такога цвета, как 
йерья у маленьких серых йШичек". [ Олеша, Три толстяка, Vll 1] 

йерья у серых йШичек - йерья серых йШичек 

"Лутка је изишла иза преграде ... Њена коса је била исте боје као йерје код 
малих сивих йШичиz{а". 

(перје малих сивих птица/ перје у (код) малих сивих птица) 

"Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось 

сердце от их неиспытанной силы". [ПасШернак, Доктор Живаго, ч. 11, 21] 

у Юры сжималось сердце - сжималось сердце Юры 

- сжималось !Орина сердце 

"Противречна осећања комешала су му се у грудима. Јурино срце стезало 

се од њихове још непознате снаге". 

Уколико веза са именицом изразито ослаби, предлошко-падежна веза у + 
zениШив добија околносно значење или се пак потпуно ослобађа и од везе са 
глаголом и заузима позицију субјекта или реченичног детерминатора. [Грам
маШика 1954, т. 11, ч. 1, 256-257; ФлекеншШейн 1970]. Осамостаљивање ове 
предлошка-падежне везе у говору се постиже интонационом паузом. И у слу
чајевима кад је веза између управне компоненте и предлошка-падежне везе у 
+ zениШив изразитије ослабљена, варијантни однос синтагми се чува све дотле 
док ова предлошко-падежна веза може бити двојако схваћена - и као зависна 
компонента синтагме и као осамостаљена, независна компонента реченице, па 

сходно таквој употреби на српски језик може бити двојако преведена. Исп.: 
"Оба высокие и статные, < ... > только у йоводыря в zyciii.ыx кудрях седины 
много серебрится да лица почернело от ветра и солнца, а у йравиШеля 

лица бел ое и светлое". [Гар шин, Сказание о гордом Агее] 

у йоводыря в zyciii.ыx кудрях седины - в zyciii.ыx кудрях йоводыря 

у йравиШеля лица - лица йравиШеля 

"Оба високи и кршни, < ... > само у водичевим густим седим коврџама има 
много сребрног и лице му је поцрнело од ветра и сунца, а уйравниково лице 

је бело и светло". 

(у водичевим 2усШим коврџама /у водича у 2усШим коврџама /водич у 
2усШим коврџама има) 

"У Ромашова в 2руди и в животе сделалось тоскливое, противное, обмо
рочнuе замирание". [Куйрин, Поединок, XIX] 
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у Ромашова в zруди - в zруди Ромаиюва 
Ромашов осети као у несвестици непријатну обамрлост у zрудима у трбу
ху, која га је тиштала". 

( Ромашов осети у :грудима / у zрудима Ромашова 1 у Ромашовљевим 
2рудима) 

9. У овој семантичкој групи веома је изразита смисаоно-функционална 
корелација адноминалних синтагми са генитивом без предлога и синтагми са 
дативом без предлога. До ове корелације долази у трочланим синтагмама: 

2ла2ол + адноминална синтаzма, где због двоструке синтаксичке везе зависна 
компонента адноминалне синтагме подлеже рекцији именице, чија је непосред

на одредба, и рекцији глагола, коме је адноминална синтагма прикључена. 

Управну компоненту таквих адноминалних синтагми чини мањи број именица, 

а то су најчешће: 2лаза, лица, рука. Нпр.: йосмотреть в глаза Николаева -
йосмотреть в гла за Николаеву, йожать руку друга -йожать руку другу. Овим 
синтагмама у српском језику одговарају трочлане синтагме исте структуре и 
значења, нпр.: стиснути руку другу - стиснути руку друга. У оба језика 

генитивна синтагма изражава посесивни однос као карактеристику лица, док 

синтагма са дативом изражава посесивни однос циљне усмерености. Од лексич

ког значења глагола у овим сложеним конструкцијама у великој мери одређује 

могућности варирања синтаксичког и семантичког односа међу компонентама 

потчињене јој адноминалне синтагме. 

Могу се издвојити три уже групе глагола уз које стоје овакве адноминалне 

синтагме и под чијим утицајем и долази до њихове смисаоно-функционалне 

корелације. 

9.1. Уз глаголе са значењем визуелности: zлядеть, йоzлядеть, zлянуть, 
взzлянуть, заzлядеться, заzлядываться, смотреть, йосмотреть, йосматри

вать, всмотреться, внуться, унереться и сл., који управљају предлошко-па

дежном везом в + акузатив именице која представља управну компоненту 
адноминалне синтагме - йоzлядеть в лица коzо и кому: йоzлядеть в лица Ивану 
- йо2лядеть в лица Ивану. Исп.: 
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"Девушка рисовала, всматриваясь в лица старика сбоку". [Шукшин, 

Солнце, стар ик и дев ушка] 

всматриваясь в лица старика - всматриваясь в лица старику 

"Девојка је цртала йожљиво йроматрајући старчево лице са стране". 

(йроматрајући старчево лице / йроматрајући лице старца; али: заzледа
јући се у старчево лице/ старцу у лице/ у лице старца/ у лице старцу) 

"Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно 

стал смотреть в лица прохожих". [Шукшин, Змеиный яд] 

стал смотреть в лица прохожих - стал смотреть в лица прохожим 
(йочео се заzледати у лица пролазника/ пролазницима у лица; али: :гледа

ти лица пролазника) 

"Какая-то жилка у нее на шее дрожала, зрачки сузились, унёрлась в лица 

Лосеву, так что он попятился и только на улице опомнился". [Гранин, 

Картина, 1] 



унёрлась в лица Лосеву - унёрлась в лица Лосева 

(уйрла йоiлед у лице Лосева / у Лосевљево лице / Лосеву у лице) 

И трочлани синтаксички варијантни редови. Исп.: 

"Да, совершилось, - ответил мастер и, успокоившись, йоiлядел в лица 
Воланду прямо и смело". [Булаiаков, Мастер и Маргарита, XXXI] 

йоiлядел в лица Воланду - йоzлядел в лица Воланда 

- й.оiлядел в Валандово лица 

"Да, опростио сам се, - одгоровио је мајстор и, смиривши се, й.оiледао у 
лице Воланду смело". 

(й.оiледао у Воладново лице/ али: й.оiледао у лице строгог Воланда) 

"Афоня й.оiлядел в глаза деду. Глаза его были открыты". [ПлаШонов, 

Цветак на земле] 

й.оiлядел в глаза деду - й.оiлядел в глаза деда 

- й.оiлядел в дедовы глаза 

"Афоња је йоiледао у очи деди. Његове очи су биле отворене". 

(је погледао у очи деди / у дедине очи; й.оiледао у очи своме деди / у очи 
свога деде) 

Изразитије значење циљне усмерености и већа конкретизација постижу 
се променом реда речи у адноминалној дативној синтагми. У том случају веза 

међу компонентама адноминалне синтагме слаби, као и значење посесивности, 

а јача веза глагола и именице у дативу, нпр.: й.осмоШреШь другу в глаза -
й.оiледаШи другу у очи. У српском језику у одговарајућим конструкцијама 

чешћа је употреба синтагме са дативом без предлога од употребе синтагме са 

генитивом без предлога. 

9.2. Уз глаголе конкретне радње: жаШь, сжаШь, йожаШь, ШрясШи, целоваШь, 
й.оцеловаШь, сШиснуШь и сл. који управљају именицом у акузативу (прави објекат) 
као управном компонентом адноминалне синтагме формирају се двочлани вари

јантни редови (й.ожаШь руку коiо /кому), а ако посrоје услови за реализовање 

варијанте са конгруентним придевским атрибутом и варијанте са предлошко-па

дежном везом у + iениШив и трочлани, односно четворочлани синтаксички ва
ријнтни редови (йоцеловаШь руку коiо /кому /чью/у коiо ): сжаШь руку знакомого 
- сжаШь руку знакомому, й.ожаШь руку Миши - й.ожаШь руку Мише - сжаШь 
Мишину руку, йоцеловаШь руку бабушки -й.оцеловаШь руку бабушке - й.оцеловаШь 
руку у бабушки - й.оцеловаШь бабушкину руку. Овакве синтагме изражавају риту
алне гестове руковања или њима слична значења. Исп.: 

"И он [Мамочкин] сжал руку Травкина в почти истерическом припадке 

непонятной благодарности и самозабвенной любви". [Казакевич, Звезда, 

Х] 

сжал руку Травкина - сжал руку Травкину 

"Максим йожал руку доктора и чуть не вылетел на крыльях из кабинета 

- так легко и радостно сделалось". [Шукшин, Змеиный яд] 

йожал руку доктора - йожал руку доктору 
- йожал докторову руку 
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"Пожае руку новому знакомому, я протянул ее также и девочке". [Коро
ленко, В дурном обществе, IV] 

йожав руку новому знакому - йожав руку новога знакомого 

"СШиснух руку своме новом познанику, па је пружих и девојчици". (сШис
нух руку свог новог познаника) 

"То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска 

сШиснула сердце Дмитриеву". [Трифонов, Обман] 

сШиснула сердце Дмитриеву - сШиснула сердце Дмитриева 

- сШисула сердце у Дмитриева 

Варијантна конструкција: сШиснуШь сердце кому настала је по аналогији 

према: сШиснуШь руку кому. 

Уз глаголе целоваШь, йоцеловаШь такође се формирају трочлани, односно 

четворочлани варијантни редови, с тим што је варијанта реда са предлошко-па

дежном везом у + zениШив данас донекле застарела. Исп.: 

"Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал руку у обеих 

сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку". [Куйрин, Гранатовый 

браслет, IV] 

целовал руки у обеих сестер - целовал руку обеих сестер 

- целовал руки обеим сестрам 

"Генерал, скинувши капу са своје величанствене главе, стаде обема сест

рама љубиши руке, затим образе, па опет руке". 

(љубиши руке обема сестрама/ љубиши руке обеју сесШара) 

"Петенька вошел как-то вяло, йоцеловал у отца руку, потом соблюл тот 

же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшки и 

сел". [ СалШыков-Щедрин, Господа Головлевы, Семейные итоги] 

йоцеловал у отца руку - йоцеловал руку отца 

- йоцеловал руку отцу 

- йоцеловал отцовскую руку 

"Паћењка уђе некако клонуло, йољуби оца у руку, изведе исти церемони

јал и с бакицом, поклони се Јевпраксејушки". 

(йољуби оца у руку / йољуби очеву руку / йољуби оцу руку; йољуби руку 
своме оцу/ йољуби руку свога оца) 

У језгру датих синтаксичких варијнтних редова у руском језику налази се 
варијанта са дативом без предлога, али кад уз зависну компоненту адноминалне 

синтагме стоји детерминатор, у језгру варијантног реда стоји и генитивна 

конструкција, тј. тада су обе конструкције доминанте реда, што значи да су у 

том случају генитив без предлог и датив без предлога граматички конкуренти. 

У српском језику, кад уз зависну компоненту адноминалне синтагме не 

стоји детерминатор, преовладава употреба конструкције са дативом, с тим што 

компонента у дативу претходи управној компоненти. 
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9.3. Уз глаголе за изражавање конкретне радње, као: рваiй.ь, рубиiй.ь, 
бросиiй.ь, йеревязаiй.ь, колоiй.ь, йроколоiй.ь, йронзиiй.ь; надеiй.ь, йоложиiй.ь, класiй.ь, 
ойусiй.иiй.ь; хлынуiй.ь, уiй.кнуiй.ься, вценуiй.ься; йодвинуiй.ь и др. формирају се 
двочлани, а ако постоје услови за реализацију варијанте са конгруентним 

придевским атрибутом - и трочлани синтаксички варијантни редови: йеревя

заiй.ь руку раненого - йаревязаiй.ь руку раненому, ойереiй.ься на руку дяди -
ойереiй.ься на руку дяде, йодвинуiй.ь под нос собаки - йодвинуiй.ь под нос собаке 
- йодвинуiй.ь под собачий нос. Сви наведени глаголи управљају акузативом 

објекта, правог или неправог. Исп.: 

"Тайный саветник. Было бы грубо, было бы негуманно рубиiй.ь голову 
бедному безумцу". [Шварц, Тень, 111] 

рубиiй.ь голову бедному безумцу - рубиiй.ь голову бедного безумца 

(сећи главу јадном безумнику / сећи главу јадног безумника) 

"Мухи жадно обленили губы младенцу, срыгнувшему молочную сыворот

ку". [Лидин, Изгнание, ч. 1. гл. IV] 

облейили губы младенцу - облейили губы младенца 

"По легенде, она [змея] iй.ронзаеiй., как стрела, грудь верблюда" [Трифо

нов, Беседа с герпетологом] 

iй.ронзаеiй. грудь верблюда - йронзаеiй. грудь верблюду 

- iй.ронзаеiй. верблюжью грудь 

"Какие-то странные мысли хлынули в гол ову заболевшему поэту". 

[Булlаков, Мастер и Маргарита, VI] 

хлынули в голову заболевшему поэту - хлынули в голову заболевшего 
поэта 

"Неке чудновате мисли су йохрлиле у главу песнику који се осећао болес

тан". (йохрлиле у главу песнику / у песникову главу/ у главу песника; али: 
хлынули поэту в голову - йохрлиле песнику у главу) 

"Лужнов держал автомат на изготове, время от времени уiй.ыкаясь ство
лом в спину Таманцеву". [Боlомолов, В августе 44-го, XXXI] 

уiй.ыкаясь стволом в cmrny Туманцеву -уiй.ыкаясь сiй.волом в cmrny Туманцева 

"Григорий рвал вожами губы рысаку и довел бег его до предельной 
резвости". [Шолохов, Тихий Дон, ч. 111, гл. XXIV] 

рвал губы рысаку -рвал губы рысака 

"Григорије је кидао кајасама усне каса чу и натера га у највећи трк". (кидао 
усне касачу / касачеве усне / усне касача) 

"Строж сдернул с гвоздя башлык и йодвинул под нос собаки калоши 
Гека". [Гайдар, Чук и Гек] 

йодвинул под нос собаки - йодвинул под нос собаке 

- йодвинул под собачий нос 

"Стражар стргну са ексера капуљачу и йоiй.ури под нос псу Гекове каља

че". (йоiй.ури под нос псу / йоiй.ури псу под нос/ йоiй.ури под нос пса / йоiй.ури 
под псећи нос) 
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" ... но только лишь переступила порог, силы ей изменили, и она [Наталья] 
без чувства уйала на руки Маше". [Турl.енев, Рудин, IX] 

уйала на руки Маше - уйала на руки Маши - уйала на Машины руки 

йала је на Машине руке/ йала је на руке Маши или йала је Маши на руке) 

У неведеним синатксичким варијантним редовима који се образују у тро-
чланим синтагмама 'lла'lол + адноминална синШа'lма, у рускuм је:шку активнu 
садејствују две варијантне конструкције: варијанта са генитивом без предлога 
и варијанта са дативом без предлога. У овом случају полази до пресецања 
значења атрибутског датива и генитива без предлога са атрибутско-субјекатс

ким значењем, при чему датив има предност. Варијанта са дативом је конкрет
нија, јасно изражава значење посесивне усмерености и у случајевима кад уз 

именицу која у функцији зависне компоненте не стоји неки детерминатор, она 
представља доминанту варијантног реда. Варијанта реда са генитивом без 
предлога, која изражава однос припадности, има све ређу употребу. Уколико 

уз зависну компоненту адноминалне синтагме стоји неки детерминатор, вари
јанта са генитивом без предлога има далеко шире могућности употребе него 

кад детерминатора нема. 

Трећи члан варијантног реда - конструкција са конгуентним придевским 
атрибутом има ограничену употребу: стилски је обојена и припада сфери раз
говорног језика, те у руском језику стоји на периферији синтаксичког варијант
ног реда. 

10. Важан принцип при издвајању и одређивању синтаксичких варијантних 
редова и утврђивању значења чланова сваког варијантног синтаксичког реда 

је узимање у обзир оних услова у којима се реализује синатаксички варијантни 
ред, а то су: типови лексичких значења именица у датом падежном облику, 

типови лексичких значења речи са којима падежни облик ступа у непосредне 

везе, употреба предлога који диференцирају падежне функције, а затим важну 

улогу имају контекстуални услови.Јер често се чланови синтаксичког варијант

ног реда могу међусобно замењивати само у истим или сродним контекстуал

ним условима - контекстуалне варијанте. Овакав принцип представља 

синхрони приступ проучавању падежа. 

Постојање синатскичких варијантних редова које образују падежне син

тагме у вези је са развојем исказивања односа међу речима и померањима 

унутар падежног система. Резултат таквих померања је паралелно постојање 
двеју или више различитих конструкција са истим или врло блиским значењем, 

при чему обично једна од њих потискује другу и сужава сферу њене употребе, 

или пак обе и даље паралелно функционишу у језичкој употреби, тако што 
свака развија своје нијансе значења и специфику употребе. То су семантичка 

померања, која се објашњавају, с једне стране, општом дијалектиком мишље

ња, и, с друге стране, одређеним асоцијацијама, својственим датом осмишљава

њу односа реалне стварности [станишева 1984-1985]. 

Проучавање и описивање синтагми са генитивом без предлога у синтак

сичким варијантним редовима може свакако бити од користи и у наставној 

пракси, у овом случају у настави руског као страног, за обучавање језику као 

средству за генерисање говорних исказа и варирање истозначних синатксичких 

конструкција, конкретно - падежних. Падежи у руском и српском језику битно 
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се не разликују у својим синтаксичким функцијама, они се мање или више 

разликују по својим системским функцијама, које на различит начин изражава

ју једну исту синтаксичку функцију. 
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.Александр Терзич 

АДМОНИМАЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТ АНИЯ С РОДИТЕЛЬНЫМ БЕСПРЕДЛОЖНЫМ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ СОМАТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СИНТАКСИЧЕСКИХ 

ВАРИАТИВНЫХ РЯДАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СО ПОСТ АВЛЕНИИ С СЕРБСКИМ 
языком 

Резюме 

И в русском и в сербском языках адноминальные словосочетяния с родительным беспред

ложным со значением соматической принадлежности, когде это поэволяют лексико-семантичес

кие, структурно-грамматические и, наконец, стилистические условия, вступают в функционально
-смысловые взаимоотношения с однозначными с ними словосочетаниями различной структуры, 

образуя чаще всего двучленные, реже трехчленные или четырехчленные синтаксические вариа

тивные ряды. 

При этом эти словосочетания и в русском и в сербском языках вступают в вариативные 

отношения: а) со словосочетаниями с согласованным определением; б) со словосочетаниями с 

родительным с предлогом ув русском языке; в сербском только иног да с родительным с предлогом 
код; в) со словосочетаниями с дательным беспредложным в обоих языках, но в зависимости от 
значения глагола, к которому адноминальное словосочетание подчинено. 

В статье указывется на условия варьирования, на сходство и различия в русском и сербском 
языках. Анализ проводится на материале, извлеченном из произведенний русской художественной 
прозы и переводах их на сербский язык. 
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Ксенија Кончаревић, Филолошки факултет, Београд 

КОНТРАСТИРАЊЕ У ВИСОКОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ 

РУСКОГ ЈЕЗИКА 

(Теоријске основе и курикуларна реализација) 

У низу теоријских студија, емпиријских истраживања, радова насталих на 
темељу практичних искустава у извођењу наставе руског као страног језика у 
блискосродној српској говорној средини доказана је неопходност примене на

чела контрастирања у циљу унапређења наставног процеса и приказан ефекат 

поређења појава и елемената страног језичког система са матерњим на квали

тет знања, навика и умења формираних у настави. Досадашња истраживања 

ове проблематике, међутим, односила су се првенствено на узроке, манифеста

ције и начине превладавања интерференције, као и могућности стимулисања 

позитивног трансфера ( фацилитације) у настави руског јез ика у општеобразов
ном (школском) профилу, док је питање о месту и улози контрастивне анализе 

у концепцији теоријске и практичне наставе руског језика као глаnног нредме

та на филолошким студијама остало слабије истр'1жено. Малобројни радови 

домаћих истраживача посвећени овој проблематици углавном се групишу око 

теоријских основа контрастивне анализе у конципирању наставе појединих 

фундаменталних дисциплина - функционалне граматике (П. Пипер), 1 лексико
логије (Н. Радић-Дугоњић)2 и дериватологије (Б. Терзић)3 ; заступљеност конт
растивног приступа у систему теоријске и практичне наставе руског језика у 

целини и свакој од његових компонената са становишта теоријско-концепциј

ске и евалуационе анализе није представљала предмет лингводидактчких ис

траживања. 

1 П. Пипер, О iйеоријским ос1tовама уюtверзиiйеiйске 1tасiйаве фу1tкцшmал1tе iрамаiйике. - У 
зб.: Теоријске и меiйодолошке ос1tове 1tасiйаве ctlipa1tux језика и књижев1tосiйи 1ta филолошким 1 
филозофским факулiйеiйима у Јуiославији. Нови Сад, 1991, стр. 113-118. 

2 Милана Радић-Дугоњић, О 1tеким йиiйањи.ма йриликом ко1tцийирања курса ко1tiйрасiйив1tе 
лексиколоiије рускоi и срйскохрваiйскоi језика. - У: Исiйо, стр. 191 -194. 

3 Б. Терзић, Нека йиiйања 1tасiйаве коюuрасiйив1tе дериваiйолоiије. - У: Исiйо, 195-198. 
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Овај рад представља покушај системско-структурног сагледавања места 

и улоге контрастивне анализе у високошколској настави руског језика (фило

лошки образовни профил). Присуство контрастивне анализе посматраћемо на 

нивоу система теоријске и практичне наставе руског језика као укупности 

компоненти процеса наставе које одређују и условљавају селекцију наставног 

градива, начин његовог презентирања, садржај, методе и средства наставе.4 

Другим речима, настојаћемо да теоријски заснујемо оправданост и укажемо на 

специфичности функционисања контрастивне анализе у свим конпонентама 

наставног система. Пошто се систем наставе руског језика у филолошком 

образовном профилу и на највишем нормативном нивоу обучавања концепциј

ски и садржајно ослања и на извесне психолошке и дидактичко-методичке 
чиниоце изван тога система, у разматрање ће бити узета и једна специфична, 

релативно аутономна група дидактичко-методичких фактора чије познавање 

представља најбитнији предуслов конципирања, реализовања и вредновања 

високошколске наставе руског језика у целини и сваке њене компоненте пона
особ (укључујући, дакле, и контрастивну анализу). 

КонШрасШивна знања, умења и навике у сШрукШури йрофесионалне ком

йеШенције. Компетенцијом се у педагогији назива укупност знања, навика и 

умења која се развијају у процесу наставе. Тако се може говорити о предметној 
компетенцији као укупности знања и способности формираних у настави од
ређеног предмета и о професионалној компетенцији као резултату целокупног 

наставног процеса за одређени образовни профил. Професионална компетен

ција представља најопштији финални циљ сваког стручно усмереног образова
ња: "Конечной целью педагогического процесса, его завершением в 

профессиональном обучении / .. ./ является формирование умений, которые 
представляют собой своеобразный сплав профессиональной мотивации, про
фессионально значимых знаний и качеств личности."5 

Професионална компетенција дипломираних филолога за руски језик и 

књижевност сложена је и вишедимензионална категорија која се састоји од 

више међусобно повезаних парцијалних компетенција: предметне (теоријско
лингвистичке), комуникативне, културолошке, психолошко-педагошке, пре

водилачке и књижевно-научне.6 Присуство контрастивних знања и способ
ности карактеристично је за већину побројаних димензија. 

Теоријско-лингвистичка оспособљеност претпоставља познавање пој
мовног категоријалног апарата лингвистичке науке, методологије лингвистич

ке анализе, теоријско владање руским језичким системом, његовим 

ортоепским, ортографским, граматичким, лексичким и стилистичким норма-

4 А. Н. Щукин /ред./, Meiiioдшca йрейодавания русско?.о языка как иносШранно?.о. "Русский 
язык", Москва, 1990, с. 17; И. Бим, Еще раз о сисШемном йодходе к йроблеме мей1одов. - Русский 
язык в национальной школе, 1981, N! 5, с. 22. 

5 М.А. Холодная /ред./, Войросы йедаzо?.ики и йсихоло?.~ш высшей школы. Изд. Томского 
ун-та, Томск 1980, с. 130. 

6 Исп. Б. М. Есаджанян, Научные основы меШодической йодzой1овки йрейодаваiuелей 
русскоzо языка как неродноiо. "Русский язык", Москва 1990, с. 16-19; Б. М. Есаджанян, ОйыШ 
йосШроения йрофессио'iраммы учиШел.н русскоiо языка. - Русский язык в национаш,ной школе, 
1983, N~ 5, с. 50-55; С. Ф. Шатилов, К. И. Салонатов, Е. С. Рабунский, Профессиоzрамма учиШеля 
русскоiо языка /рекомендация/. Изд. ЛГПИ им. А. И. Герцена, Ленинград 1985, 25 с. 
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ма. Таква знања нису обавезна компонента садржај а наставе у другим образов

ним профилима, или се реализују у ограниченој мери; она су, међутим, неизос
тавни део предметне компетенције филолога у проучавању теоријских, па и 

практичних дисциплина, и као таква представљају "ядро обучениЯ:, на основа

нии которого можно реализовать и брать во внимание остальные компетен

ции" .7 У састав ове компоненте, поред општих знања о природи и 
функционисању језика, о вези језика са мишљењем и културом, настанку и 

пореклу, развитку и диференцирању језика, о класификацијама језика света и 

месту руског језика у њима, знања о развитку лингвистичке науке и њеним 

савременим правцима, теоријских знања о руском језичком систему, његовој 

структури и функционисању на синхроном плану, знања о законитостима и 

етапама у историјском развитку руског језика и његових дијалеката, умења 

квалификоване анализе језичких појава и елемената руског језика и умења 

активног и продуктивног коришћења научне литературе из опште лингвистике 

и различитих грана лингвистичке русистике, улазе и специфична знања и 

способности контрастивног карактера, а то су познавање типолошких одлика 

савременог руског у односу на српски језик, истоветности, сличности и разлика 

у њиховој структури и функционисању, као и умења непосредног конфронти

рања појава и елемената двају језика на текстуалном материјалу. Ово условља
ва потребу стицања систематизованих теоријских знања (чињеница и 

генерализација) до којих се долази поређењем двају језичких система на свим 

нивоима језичке хијерархије, али и овладавања методологијом и техником 

контрастивних испитивања, што се на организационом плану може решити 

издвајањем контрастивних садржаја у засебну студијску дисциплину или њихо

вим инкорпорирањем у све компоненте теоријске наставе руског језика. 

Културолошка компетенција8 такође обухвата извесне контрастивна ус
мерене компоненте. То су у првом реду познавање типолошких одлика руске 

културе, њених додира и веза са српском и културом других јужнословенских 

народа и познавање типичних манифестација лингвокултуролошке интерфе

ренције код носилаца српског језика и културе, из чега произилазе и практична 
умења предвиђања и превазилажења лингво- и социокултурне интерференције 

код наших ученика, презентације и семантизације језичких јединица са доми

нантном културном компонентом у настави оријентисаној према носиоцима 

српског језика. Стицање ове врсте компетенције подразумева најширу међу

предметну координацију између дисциплина лингвистичког (у првом реду лек

сикологије), књижевно-научног, педагошког (методика наставе) циклуса, као 

и практичне наставе руског .iезика и методике наставе. Такође, могућно је 
уградити адекватне наставне садржаје у засебну студијску дисциплину Кон

iйрасiйивна / конфронiйациона анализа рускоz и срйскоz језика. 

7 Н. Шутран, К войрое,у изложен.ия курса морфолоiшt русскоiо языка йри йодiоШовке 
буду~цих йрейодаваШелей русскоiо языка. - Русский язык и литература в общении народов мира: 
проблемы функционирования и преподавания. Доклады и сообщения чехословацкой делегации. 
Изд. ЧСАР, Прага 1990, с. 398. 

!! Исп. 8. В. Молчановский, К войросу о содержании и ciupyюuype йрофессиоiра.м..мы 
йрейодаваШеля РКИ - Русский язык за рубежом, 1990, N:i 1, с. 53-57. 
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У оквиру методичке компетенције студенти русистике упознају пробле

матику обучавања видовима говорне делатности и аспектима руског језичког 
система у српској говорној средини, што се реализује првенствено у предмету 

МеШодика насШаве руско2 језика, али и педагогизацијом наставног процеса у 
осталим студијским дисциплинама теоријског и практичног курса руског јези

ка. Под овим појмом подразумева се специјална организација наставе у којој се 
истовремено усвајају лингвистичка знања и стичу методичка умења, што се 

постиже упоређивањем садржаја и обима лингвистичког материјала везаног за 

одређену тему у школском и факултетском курсу, презентацијом лингвистич

ког материјала као извора за организовање методичких испитивања, укључи

вањем методичких коментара и сугестија у вези са могућим приступима обради 

лингвистичког материјала у школи, формирањем умења професионалног мо

нолошког и дијалошког говора, развијањем умења састављања вежбања, при

мера за илустровање језичких појава, итд. 

Контрастивна знања и способности значајан су елемент преводилачке 

компетенције. У њихов састав улазе: систематизована знања о лексичко-фра

зеолошким, граматичким и стилистичким питањима превођења са руског на 

српски језик и обрнуто, умења усменог и писменог превођења различитих 

типова, навике прекључивања са једног језичког система на други, навике 

анотирања, конспектирања, информативног и дијагоналног читања на оба 

језика, умења трансформисања семантичког и формалног карактера на матер

њем и страном језику, умења изналажења сталних, варијантних и оказионалних 

еквивалената за језичке јединице оригинала у језику превода, умења адекват

ног транспоновања јединица са национално-културном семантикон и реалија 

екстралингвистичке природе и умења правилног конструисања текста на јези

ку превода у зависности од структуре и садржаја оригинала. Овај вид компе

тенције формира се корелативна у настави теорије и праксе превођења, 

теоријских лингвистичких дисциплина и практичних системско-аспекатских и 

функционално-аспекатских вежбања различитих типова (граматичка, лексич

ка, лингвокултуролошка, стилистичка, вежбања из технике читања и обраде 

текста), а једним делом (сегмент "систематизована знања о лексичко-фразео

лошким, граматичким и стилистичким питањима превођења са руског на срп

ски језик и обрнуто") може се уградити у садржаје наставе засебног предмета 

КонШрасШивна анализа руско2 и срйско2 језика. 

Формирање сваке од побројаних димензија професионалне компетенције, 
као што смо показали, остварује се како на микроплану тако и на макроплану 
- у њиховој укупности и међусобној испреплетености. При томе, елементи 

контрастивне анализе присутни су и у теоријској, и у практичној настави руског 

језика у филолошком профилу. Теоријско уйознавање резултата контрастив
них испитивања блискосродних језика и њихове методологије има за циљ: (а) 

систематски опис сличности и разлика између двају језика и изналажење њи

хових узрока, (б) откривање карактеристичних историјских законитости и 

савремених тенденција у развоју двају језика и (в) проучавање међујезичких 

контаката и узајамних утицаја. Предмет контрастирања не ограничава се само 

на структурне елементе двају језика, већ обухвата и њихове функционалне, 
комуникативно-семантичке одлике, укључујући и узус, лексички фон и друге 

лингвокултуролошке карактеристике. 
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Спознаја типолошких и парцијалних истоветности, сличности и разлика 

између руског и српског језика у важећим студијским програмима славистич

ких катедри у Југославији није издвојена у засебан предмет филолошких сту

дија. Само је програм београдске славистичке катедре из 1979. године 

предвиђао извођење наставе из КонфронШационе анализе руског. и срйскохр

ваШскоz језика као засебног предмета. Циљ наставе био је спецификован као 
"теоријско и практично овладавање сличностима и разликама руског и српско

хрватског језичког система и њиховог функционисања у конкретној језичкој 

пракси"9 , без даље конкретизације наставних задатака, који би се, по нашем 
мишљењу, груписали у образовни, комуникативни, практично-методолошки и 

развијајући комплекс (у глобалној формулацији наставног циља уочени су само 
образовни и комуникативни аспекти наставе). Садржаји наставе обухватали су 

општа знања о месту конфронтационе анализе у систему лингвистичких наука, 

њеним методама, историјском развитку и данашњим тенденцијама у развоју 

("Конфронтациона лингвистика- општи појам и преглед њеног развитка. Тео

ријско-методолошке основе конфронтационе анализе. Конфронтациона ана

лиза и интерферентне појаве у преводилачком језичком контакту. Аспекти 

конфронтационог проучавања руског и српскохрватског језика. Конфронтаци

она анализа и језичка дијахронија. Конфронтациона анализа и стилистика")10, 
као и најрелевантнија знања о истоветностима, сличностима и разликама из

међу двају језичких система на фонетско-фонолошком, лексичко-семантич

ком, дериватолошком, морфолошком и синтаксичком плану. Новим 

програмом Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду упозна

вање типолошких одлика савремене руске фонетике и фонологије, лексике и 

граматике у односу на српску уз указивање на истоветности, сличности и 

разлике у њиховој структури и функционисању доследно је инкорпорирано у 
наставу теоријских дисциплина у оквиру предмета Савремени руски језик; 

такво опредељење показују и актуелни програми осталих славистичких катед

ри.11 Развијање умења квалификоване анализе појава и елемената руског језич
ког система у поређењу са српским уз примену одговарајућег 

теоријско-методолошког и терминолошког апарата, као и формирање умења 
непосредног конфронтирања језичких чињеница на текстуалном материјалу 

такође је инкорпорирано у програме семинарских вежбања из теоријског курса 
руског језика. Структура, обим и ниво контрастивне компоненте теоријско-

9 Приiрам из конфронйlационе аналl/Зе рускоi и срйскихрвашскm Језика. У: Насйlавни 
йроiрами Одсека за слависйlику Фщюлоuщоi факул~uейlа у Беоiраду. Београд, 1979, стр. 35 
/шапирографисани интерни материјал/. 

10 Ис -
CUlO, стр. 35. 

11 Насйlавни йроiра.м за руски језик КаШедре за руски је.тк и књижевност Фr.1лолошкоi 
факулШеiiiа у Беоiраду, Београд 1991, 23 стр.; План и йроiрам Оде.јека за руски језик и књижевнос~Тt 
Фuлозофскоi факулШейlа у Задру, Задар 1980, 13 стр.; Проiрам иа рускоi језика као iлавноz 
йредмета на Груйи за руски језик и књ~Lжевносйl Фило.зофскоz факулiПеiПа у Никишћу, б. г., 1 О стр; 
План и йроiрам васйшТtно-образовноi рада на ciiiyдujcкoj iруйи за руски језик и књ~Lжевнос~Тt 
Фr.tлозофскоi факулШеiiiа у Новом Оzду, Нови Сад 1988, 111 стр.; Информайlор сйlудија са 
нааТtавни.м йланоrш.ма и йроzрамима. НасШавни йлан и йроiрам Одсека за русюt језик и 
књ~Lж:еr-1нос~Тt ФLLло.зофско?. факулiiiеШа у ПришШини, При111тин;:~ 1980, 73 стр.; НасШавни йлан и 
йроiрам. ОТtудијС1са zруйл: руски је.зик и књttЖевносШ Одсјека за словенске језике и књ~LжевносШи 
Филозофскоi факул~uейlа у Оzрајеву, Сарајево 1989, 114 стр. 
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лингвистичке компетенције остали су, дакле, и поред измена у студијским 
програмима, неизмењени, док је на плану преводилачке компетенције уочљиво 
сужавање у сегменту "систематизована знања о лексичко-фразеолошким, гра

матичким и стилистичким питањима превођења са руског на српски језик и 

обрнуто", до кога је дошло услед укидања двају студијских предмета - Кон
фронiйационе анализе и Теорије йревођења. Културолошки и методички ас
пект нису били уграђени у студијски програм Конфронiйационе анализе, што 

свакако представља недостатак концепције овога курса. 

Елементи конфронтационе анализе присутни су и у настави йракiйичних 

асйекаiйа руског језика, где се, током примене контрастивне методе на конк

ретни материјал предвиђен за обраду, упоређивање страног и матерњег систе

ма врши са циљем: а) превазилажења тешкоћа у усвајању руског језичког 

материјала које су резултат интерференције и стимулисања позитивног транс

фера (фацилитације) у изграђивању навика и умења оперисања језичким мате

ријалом који функционише по истоветним или сличним законитостима, б) 

практичне примене контрастирања као методског поступка у настави руског 

језика у циљу педагогизације ив) одређивања методичке релевантности слич

ности и разлика међу конфронтираним језицима (издвајање методички реле

вантних појава које узрокују позитиван трансфер или интерференцију). 

У практичној настави руског јез ика контрастивни аспект садржан је у свим 
компонентама наставног система. 

Практична настава руског језика усмерена је према реализовању четири 
релативно аутономна циља: практичног (комуникативног), образовног, васпит

ног и развијајућег. Образовни циљ остварује се као комплекс лингвистичких, 
лингвокултуролошких и општеобразовних задатака, при чему у лингвистичке 
задатке убрајамо: (а) проширивање и конкретизацију лингвистичке компетен
ције, (б) проширивање опште лингвистичке културе и даље изграђивање науч
ног погледа на језички феномен, (в) богаћење матерње језичке компетенције и 
изграђивање свесног односа према стилским изражајним средствима, вокабу
лару и граматичком потенцијалу матерњег језика и (г) стицање и проширивање 
знања, навика и умења проистеклих из међујезичког компарирања. 12 Контрас
тирање језика, с једне стране, постаје један од предуслова за остваривање 
йракiйично2 (комуникаiйивно2) циља наставе, а с друге, оно улази у састав 

образовног. циља наставе. Међујезичко компарирање као поступак који има 
утицаја и на развој логичког мишљења студената уједно је најтешње повезано 
са остваривањем развијајућих циљева наставе. 

Контрастивни приступ уграђен је и у меiйод овладавања руским језиком у 
филолошком образовном профилу и на највишем нормативном нивоу обуча
вања, који ћемо, под утицајем Н. А. Добанове и И. П. Слесареве, 13 називати 

12 О овоме в. детаљније у: К. Кончаревић, Образовни циљеви насiUаве руско'i језика у основној 
ll средњој щкoлuliiieopujcкe основе u курuкуларна реалuзацuја! - У зб.: Oбpaзmmll циљеви насiiiаве. 
Haciuaвa ll инiiieлeкiiiyaлнu развој. Институт за педагошка истраживања, Београд, 1994. /у штампи/ 

13 Н. А. Лобанова, И. П. Слесарева, Пpaкiiill'lecкий курс русско'iо язы1са для филоло'iов. - В сб.: 
Теория ll йраюuика йрейодавания русско'iо языка и лиШера~uуры. Ролh йрейодаваiUеля в йроцессе 
обу'lения. Доклады совеШской деле'iации на IV кон'iрессе МАПРЯЛ "Русский язык'', Москва 1979, 
с. 159-167; Содержание йpaкiiiu•tecкo'io курса русско'iо языка для филоло2ов. - Русский язык за 
рубежом, 1979, N~ 1, с. 72-77. 
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свесно-аналитичким методом. Овај термин преузимамо из два разлога: (а) да 

бисмо нагласили специфичност дате варијанте когнитивног метода у односу на 

његову примену у другим профилима, и (б) зато што се њиме боље изражава 

суштина дидактичког поступка него неким другим терминима који би се такође 

могли употребити у овом случају (нпр. свесно-контрастивни или преводио-гра

матички метод). У основне одлике овога метода убрајају се: (а) истицање 

јединства практичног, образовног и васпитног циља наставног процеса уз до

минантну улогу практичног циља, (б) опредељење за комплексно и паралелно 

развиј ање свих видова говорне делатности, њених продуктивних и рецептивних 

форми, (в) концепција етапног формирања говорне делатности - од осмишља
вања материјала, преко употребе уз свесну самоконтролу, до ступња аутома

тизма; од стицања знања о језичком систему до формирања навика и умења 

коришћења његових елемената; (г) инсистирање на системском овладавању 

граматиком као предуслову за њену практичну примену у говорној делатности, 

(д) постављање наставе граматике на функционално-синтаксичку основу, (ђ) 

истицање неопходности вођења рачуна о матерњем језику ради коришћења 

фацилитације и спречавања интерферентног утицаја. 14 

На плану насiйавних йринцийа контрастивност, с једне стране, можемо 

посматрати као аутономан методички принцип (напоредо са принципима ак

тивне комуникативности, комплексности у обучавању видовима говорне делат

ности, аспектуалности и комплексности, интензивности и професионалне 

усмерености наставе), а с друге, као саставни део ширег концентра опште ди

дактичких и парцијалних принципа високошколске дидактике (особито прин

ципа свесности, трајности знања, систематичности, научности, стимула

тивности стваралачких активности студената, комплетности, односно једин

ства теоријске и практичне компоненте наставе у циљу формирања интеграл

ног стручног образовања, актуелности и савремености студијских садржаја, 

њихове целовитости и кохерентности 15 • 

Садржаје насiйаве практичних дисциплина сачињавају дидактички 

оформљен језички материјал, систем лингвистичких знања, систем навика и 

умења практичног оперисања језичким и говорним материјалом и систем веж

бања за формирање датих умења и навика. 16 Удео контрастивних садржаја у 
практичној настави, међутим, мора бити одмерен, пошто би њихова доминација 

могла да угрози системност дисциплина практичног курса и створи неправилну 

представу о самом страном језику. Н. М. Шански тим поводом истиче: "Опре

деление содержания обучения с опорой на специфику родного языка неумоли

мо приводит к искусственному искажению представления о курсе, системности 

изучаемого языка, законах его естественного функционирования. Между тем 

содержание обучения (вопрос "чему учить ?), объем и характер преподаваемого 

14 Т. И. Капитонова, А Н. Щукин, Оюременные меШт)ы обу•tения русск:ому язык:у 
иносiПранце1~. "Русский язык", Москва 1987, с. 58-82. 

15 Према: И. И. Кобыляцкий, Учебный йроцесс в выси1ей школе. - Советская педагогика, 1970, 
N9 8, с. 92-102; В. И. Каган, И. А. Сычеников, Основы ойiПимизац~ш обучения в высшей школе. 
"Высшая школа", Москва 1987, с. 29-34. 

16 Исп.: А Н. Щукин, Меiuодшса"., с. 24-27; Б. А Лапидус, Проблемы сщ)ержания обучения 
лзыку в языковом вузе. Москва 1986, с. 5-6, 16-20. 
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учащимся материала целиком определяется системой самога современного 

русского литературнога языка ( ... )и различными по своему характеру целями 
обучения" .17 При избору контрастивних садржај а у условима универзитетске 
наставе руског језика потребно је водити рачуна о већем броју чинилаца: (а) о 
фундаменталности и научној релевантности одабране грађе, (б) њеној кохе
рентности и трансферибилности, (в) професионалној релевантности и примен
љивости у практичним делатностима, (г) уравнотежености са осталим 

деловима студијске грађе. 

Контрастивна анализа може бити заступљена у свим ор2.анизационим 

облицима теоријске и практичне наставе. На предавањима као основном обли

ку теоријске наставе руског језика пружају се систематизована знања из обла
сти контрастивне анализе, студенти се упућују у методе контрастивног 

истраживања и пружа им се оријентир за самосталан рад на семинарским и 

практичним вежбањима. На семинарским вежбањима пажња је усмерена на 

практичну лингвистичку анализу материјала, конкретизацију теоријских пос

тавки, развијање оперативности знања. Међе организационим облицима прак

тичне наставе елементе контрастивне анализе везујемо у првом реду за 

системско-аспекатска вежбања (фонетска, ортографска, граматичка, лексич

ка, лингвокултуролошка, стилистичка) и вежбања функционално-аспекатског 

типа (превођење, техника читања и обрада текста), док је у комплексним 

вежбањима (из писменог и усменог изражавања) њихов удео знатно сужен 

услед природе формирања комуникативних умења: претерано инсистирање на 

присуству матерњег језика у настави говорења и писања могло би, најпре, 

довести до излишног теоретизирања и граматизирања, што би се косило са 

изразито практичном и комуникативном усмереношћу вежби датог профила и 

одузимало драгоцено време за развијање навика и умења оперисања страним 
језичким и говорним материјалом. 

На основу увида у важеће студијске документе наших славистичких кате
дри18 можемо да констатујемо следеће: 

(а) У програмима теоријских дисциплина контрастивни аспект циљева и 

задатака наставе добио је адекватно место, док је у програмима практичних 

дисциплина тај циљ потребно експлицитно изразити, напоредо са специфика

цијом осталих образовних, комуникативних и развијајућих циљева за сваку 

дисциплину; 

(б) Контрастивни садржаји доследно су инкорпорирани у теоријски наста

ву фонетике, граматике, лексике и стилистике, а донекле и у ИсШоријску 

2.рамаШику руско2. језика, у мери колико је то научно и дидактички оправдано. 

Програми практичних вежбања захтевају прецизније одређење наставних са

држај а у целини и контрастивних садржаја у томе оквиру, конкретизацију 
њиховог етапног и финалног екстензитета и интензитета, уз вођење рачуна о 

17 Н. Н. Шанский, Меiuодшш йрейодавания русскоiо языка: досШюкения и йроблемы. - Русский 
язык в национальной школе, 1982, NQ 6, с. 5. 

IS Детаљну анализу студијских програма приказали смо у: К. Кончаревић, Сисйiем йршаТiичне 
насШаве рускиi је.шка Ја сiuуденШе русисйiике у срйскохрвтТiској zmюрној средшш. Магистарски 

рад. Београд, 1991, 494 стр. 
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пропорционалности и усаглашености контрастивних са осталим деловима сту

дијске грађе. 

Студијске документе наших славистичких катедри било би неопходно 

међусобно усагласити на плану наставних садржаја ради стварања приближно 

једнаког нивоа професионалне компетенције студената из разних универзитет

ских центара. У односу на постојеће програме чини нам се најактуелнијим веће 

истицање културолошке и преводилачке компетенције, а у њиховом оквиру и 

наглашеније присуство контрастивне компоненте. 

Ксения Кончаревич 

СО ПОСТ АВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ВУЗОВСКОМ ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

(Теоретические основы и реализация в учебных программах) 

Данная статья представляет оnыт системно-структурного анализа места и роли сопостави
тельного анализа в вузовском преnодавании рускога языка как иностранного (филологический 

профиль обучения). Присутствие элементов сопоставительного анализа рассматривается на уровне 

системы теоретического и практического обучения русскому языку как совокупности компонентов 

процесса обучения, определяющих и обусловливающих отбор учебного материала, способы его 
презентации, содержание, методы и средства обучения. Иными словами, в работе делается попытка 

теоретического обоснования целесообразности и выявления специфических особенностей функ

ционирования сопоставительного анализа во всех компонентах системы обучения (цели, задачи, 

методы, принципы, содержание, организационные формы, средства обучения). Поскольку система 

обучения русскому языку в филологическом профиле и на высшем нормативном этапе обучения 
по своей концепции и содержанию в значителъной мере обусловлена некоторыми психологичес
кими и дидакто-методическими факторами, стоящими за предслами системы, в работе рассматри

ваются общие итоговые цели обучения, т. е. базисные составляющие профессиональной 
компетенции филолога-русиста как фактор, определяющий значение сопоставительного анализа 
в вузовскон курсе русского языка. Приводятся также результаты анализа учебных программ 

кафедр русского языка филологических факультетов в Югославии. 
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Душанка Мирић, Филозофски факултет, Нови Сад 

ИНТРОДУКТИВНЕ ПАРТИКУЛЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ 

ПЕРСУАЗИВНОСТИ У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1 

1.0. Овај рад представља покушај да се ближе освијетли изражавање 
семантичке компоненте йерсуазивносШи уз помоћ средстава означених као 

интродуктивне партикуле. Под интродуктивним партикулама подразумијева

мо хетероген низ облика обједињен функцијом изражавања става говорника 
према пропозитивном садржају исказа, као и могућношћу конективне употре

бе. Дате функције праћене су синтаксичком независношћу облика у односу на 

главне дијелове реченичне структуре и слободом распореда, са уочљивом 

тенденцијом ка смјештању на почетку лексичко-синтаксичке структуре. На 

основу наведених синтаксичких карактеристика ови облици би се могли озна

чити и као парентетичке партикуле. 

Слиједећа релевантна карактеристика ових средстава у оба језика је не

промјенљивост форме, што их уз претходне особине приближава партикулама 

без обзира на то што дио њих показује јасну везу са промјенљивим врстама 

ријечи - глаголима и именицама, тачније предлошко-падежним конструкција
ма: кажеШся, разумееШся, можеш быШь, должно быШь, йо всей верояШносШи, 

без сомнения; чини се, разумије се, изlледа, можда, може биШи, мора, йо свему 
судећи, без сумње и др. Ипак, највећи дио средстава ове групе подудара се по 
форми са прилозима: очевидно, несомненно, бессйорно, видимо, наверно, ве
рояШно, конечно; очиlледно, несумњиво, неосйорно, сиlурно, вјероваШно, на

равно и сл. 

У руској граматичкој традицији облици оваквих функционално-семантич

ких и граматичких карактеристика означавају се као вводно-модальные слова, 

рјеђе модально-вводные (Виноградов, 1975, 67 и др.), вводные слова и выраже
ния. У српској традицији дио посматраних облика се сврстава у модалне речце 

и модалне изразе (Стевановић, 11, 1974, 383), али и у реченичне прилоге (Ивић, 
1978, 1). 

1 Рад је написан у оквиру научноистраживичкш, нројекта Функционална iрамаШика рускоi и 
срйскоi језика на Филозофском факултету у Н. Саду. 
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2.0. Дио интродуктивних партикула у руском и српском језику обједињен 
је способношту да изрази сематичку компоненту персуазивности коју дефи

нишемо као став говорника према поузданости пропозитивног садржаја исказа. 
У односу на пропозицију ова компонента се поставља као субјективни модални 
оквир, један од могућих, Парафраза смисла исказа који садрже сигнале персу

азивнсоти потврђује оправданост њеног сврставања у субјективне модалне 

компоненте, пошто показује везаност компоненте за говорника, без обзира да 

ли се он јавља као субјекат пропозиције или не. Парафраза у најопштијем виду 

садржи израз 'ја сматрам'. 

Примјери2 : 

Я нашагал, наверно, несколько километров 

(Прешао сам сигурно неколико километара) 

->'ја сматрам да сам прешао неколико километара' 

Должно быть, крайняя усталость тому виною. 

(Мора да је томе крив велики умор) 

->'ја сматрам да је томе крив велики умор' 

Сигурно је добра ученица она ... -примети/ .. ./. 

-> 'ја сматрам да је она добра ученица' 

./МАС/ 

/МАС/ 

/РМС/ 

Она очито није знала о чему се ради. /РМС/ 

->'ја сматрам да она није знала о чему се ради' 

Могућност парафразирања уз помоћ израза 'ја сматрам' указује на мета

предикативност облика и на везаност става говорника за моменат говора. 

Надаље, парафраза уз помоћ овог израза показује да се не ради о поузданом 

познавању денотиране ситуације од стране говорника, односно о позитивном 

знању, већ о сфери непоузданог знања - претпоставке или увјерења.3 Овакав 
тип знања, формиран на основу различитог степена познавања и различитих 

могућности провјере чењеница/информација о ситуацији представљеној про
позитивним садржајем, манифестује се као увјереност различитог степена. 

Тако се и значење персуазивности као језички одраз оваквог знања може 

представити као сложено значење, у чијем се оквиру разликује више ужих 

значења. Као минимум, у структури значења персуазивности разликујемо си-

2урносШ, неси2урносШ и йроцјену вјероваШносШи у зависности од тога да ли је 

став формиран на основу: (а) познатих и/или провјерљивих чињеница, (б) цје

лимично познатих или цјелимично провјерљивих чињеница и (в) недовољно 

познатих или непровјерљивих чињеница. Предложена поцјела не може се сма

трати за изричиту и не пружа основу за утврђивање односа опозиције међу 

2 Анализирани материјал ексцерпиран је из једнојезичких рјечника: Словарь русского языка, 
т. 1-4, АН СССР, Инст. языкознания, изд. второе и дополн., Москва, 1981-1984 (МАС); Речник 
српскохрватскога књижевног језика, т. 1-6, Матица хрватска, Загреб, 1967-1969, Матица српска, Н. 
Сад 1971-1976. (РМС). Појединачни примјери узети су из часописа "Аргумент" бр. 25 од 27.I 1995, 
из романа М. Булгаков, Мастер и Маргарита, Ленинrрад, 1978; А. Рыбаков, Дети Арбата, "Дружба 
народов", 4-5, 1987. и из научне прозе. 

3 Овакав тип знања може ес, према Урмсону, изразити и парентетичким глаголима типа 
йреШйосШављаiuи, вјероваШи, сумњаш.и и сл., поред наведеног глагола смаШраШи. 
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појединим значењима. Могло би се рећи да се однос између сигурности, неси-
• • • 4 

гурности и проЦЈене ВЈероватности показује у првом реду као градуелан. 

3.0. Издвајање ужих значења у оквиру персуазивности налаже да се при 
парафразирању став говорника изрази на прецизнији начин него што је изра
жен семом 'ја сматрам'. Тако би сигурност говорника била изражена парафра
зом: 

'сигуран у реалност (р), изјављујем (р)' 

где јер ознака за пропозицију. 

Значење сигурности дефинишемо као израз става заснованог на познатим 

и/или провјерљивим чињеницама/информацијама, а блиско је значењу конклу

зивнсоти. У средства изражавања сигурности спадају у руском језику интродук

тивне партикуле и конструкције типа значиш, Шак, несомненно, бессйорно, 

иШак, сШало быШь, конечно, разумееШся и сличне, а у српском значи, дакле, 

онда, наравно, разумљиво, разумије се, несумњиво, неосйорно и др. 

Значит, ты не сумел натолкнуть людей на эти лучшие методы. 

Стало быть, наш департамент -ау? - машинально произнес 
он упавшим голосом. 

Конечно, много значит привычка. 

Всякий человек, бесспорно, в своих поступках волен. 

Значи, чича, жениш сина за паре - рече човек с краја клупе. 
Паланку је, наравно, запрепастила одлука .. .Тошина. 

Наша је лирика, несумњиво, напредовала. 

(МАС) 

(МАС) 

(МАС) 

(МАС) 

(РМС) 

(РМС) 

(РМС) 

3.1. Семантичка компонента несигурности одражава став говорника фор
миран на основу дјелимично познатих или дјелимично провјерљивих чињени

ца/информација. У семантичкој структури исказа може се представити на 

слиједећи начин: 

'несигуран у реалност /р/, изјављујем /р/'. 

У функцији изражавања овог значења могу се наћи интродуктивне парти

куле и конструкције као што су: можеш быШь (быШь можеш, можеШ), возмож

но, кажеШся, как будШо, очевидно, видимо, йо-видимому, никак и др. у руском, 

а можда, мо2.уће, може биШи, из2.леда, чини( ми) се, очи2.ледно (очевидно, очи

Шо ), као да, канда и сл. у српском језику. 

Если не стала [Пономарева] художницей, то, может быть, 

хоть в прикладном искусстве суммет найти себя 

Есть, кажется, ваина: напусти воды и мойся хоть целый день. 

Бомбежка, очевидно, была впустую: даже воронок нигде 

не оказалось. 

Можда ћу ти устребати 

Чини ми се, међутим, да тренутно немамо бољих изгледа 

ни ја ни "Звезда". (Арг. 34) 

(МАС) 

(МАС) 

(МАС) 

(РМС) 

(РМС) 

4 У русистичкој литератури срећу се различити покушаји успостављања скале убијеђености 
говорника или вјеродостојности (Жажа, 1977, 136; Штурала, 1991, 42, Зализняк, 1994, 56 и др), али и 
став о немогућности скалирања. 
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Очевидно да ово није пут да се упозна и оцени песник. (РМС) 

3.2. Став говорника формиран на основу непровјерљивих информација 
или непознавања чињеница о денотираној ситуацији дефинише се као процјена 

вјероватности реализације пропозитивног садржај а који ту ситуацију денотира. 

И у оквиру овог подзначења персуазивности може се говорити о извјесној 

градуелности, односно, може се утврдити различит степен поузданости процје

не. Тако би се могло говорити о најмање два степена вјероватности: йозиШивној 

йроцјени и йоузданој йроцјени. Негативна процјена вјероватности у принципу 

се не изражава уз помоћ интродуктивних партикула (в. 4.0.). 

Генерална парафраза смисла исказа са овом субјективно-модалном ком

понентном гласи: 

'цијенећи (р) као вјероватно, изјављујем (р)'. 

У основна средства изражавања вјероватности у руском језику спадају 
интродуктивне партикуле и конструкције наверно, наверное, должно быШь, 
небось (за поуздану процјену) и верояiйно, йо всей верояiйносiйи, судя йо всем у 
(за позитивну процјену). Као њихови функционални еквиваленти и семантички 

синоними у српском језику јављају се си:Zурно, јамачно, зацело, мора, мора да, 
затим вјероваiйно, йо свој йрилици, йо свему судећи и сл. 

( ... )так как братья и сестры, наверное, уже спят. 

Наверно, слышал, да сказать не хочешь. 

Без меня, небось, всю ночь прогуляли и спать не ложились 

гулены-то мои. 

Должно быть, крайняя усталость тому виною. 

(МАС) 

(МАС) 

(МАС) 

(МАС) 

Вероятно, накануне он (медведь) нажрался так плотно, что не захотел 
прогуляться опять к своей жертве. (МАС) 

Сигурно је добра ученица она ... -примети( ... ). (РМС) 

Ви идете зацијело к њему. Ви сте од суда? (РМС) 

Мора да је био дебео лед? (РМЭ) 

Вероватно је да се то неће никад тачно сазнати. (РМС) 

4.0. Све семантичке компоненте из домена персуазивности, изражене уз 
помоћ интродуктивних партикула, позитивно квалификују пропозитивни садр
жај: иако се ради о непоузданом познавању ситуације, процјена ипак не носи 
негативан предзнак5 • Ако се као полови претпостављене скале убијеђености 
говорника узму изрази 'знам' и 'не знам', све компоненте су смјештене између 

њих и не прелазе границе полова, тј. не залазе у сферу позитивног знања или 

незнања. Постојање облика као што су неверояiйно и маловерояiйно у руском, 

те невјероваiйно у српском језику указује на могућност да се изрази негативна 

процјена вјероватности, али се ови облици не понашају као интродуктивне 
партикуле. Они се чвршће укључују у синтаксичку структуру, преузимајући 

функцију предиката и потчињавајући себи зависну реченицу. 

5 У овом погледу ситуација у руском и српском је подударна са ситуацијом у енглеском: И. 
Белерт (1977, 340), разматрајући проблем из аспекта истинитости пропозиције, констатује да 
модални адверби не могу негативно квалификовати истинитост пропозиције. 
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Маловероятно, чтобы Петер был временами высокого, а временами низ

кого роста.(научна пр.) 

Мало је вјероватно да би Петер повремено могао бити високог, а повре

мено ниског раста.(Д. М.) 

Этот диалог имеет смысл только как вызов, ( ... ),но невероятно, чтобы 
такога рода словесную перепалку из-за какой-то соли вели двое взрослых.(на

учна пр.) 

Такав дијалог има смисла само као изазов,( ... ), али није вјероватно да би 
такав вербални окршај због некакве соли водило двоје одраслих људи.(Д. М.) 

Невероватно је да је такорећи преко ноћи нестао, да је баш цела класа 

емигирала.(Арг. 30) 

5.0. Ако се изражавање персуазивнсоти прати на материјалу упитних 
исказа у оба језика, може се утврдити везивање овог значења само за упитни 

исказ са пропозицијом у основи (тзв. опште питање), и то за структуре код којих 

се као основни сигнал упитности јавља интонација6 . Веома ограничен број 
интродуктивних партикула може се забиљежити у упитним исказима са парти

кулама као основним сигналима упитности (иiйак; дакле, онда), али се тада у 

првом реду може радити о конективној функцији: 

Итак, ты врач? (Булг.) Итак, хотел ли Панкратов 

нанести вред делу партии? 

Онда, ти крећеш? (разг.) Онда, да ли ти крећеш? 

(Рыбак.) 

(разг.) 

За оба језика важи да се и у упитном исказу са пропозитивном функцијом 

и замјеничким средствима изражавања упитности дате партикуле понашају као 
конектори (итак, дакле, онда), али се друга средства са значењем сигурности, 

несигурности и процјене вјероватности не јављају. 

Кто придет? 

Кто был здесь? 

Ко ће доћи? 

Ко је био овцје? 

*Кто, может быть, придет? 

*Кто, кажется, был здесь? 

*Ко ће, можда, доћи? 

*Ко је изгледа био овцје? 

6.0. Као контраст између руског и српског језика на плану изражавања 
персуазивности уз помоћ интродуктивних партикула може се у првом реду 

утврдити тенденција чвршћег повезивања овог типа средстава са синтаксичком 

структуром у српском језику. У руском језику се синтаксичка независност 
интродуктивних партикула регуларно наглашава при писању (одвајање запе

том), док српски језик показује нестабилност границе између облика у парен

тези и предикатских структура типа чини (ми) се да, мора да, може биiйи да, 

вјероваШно је (да), очи2ледно је (да) и сл. То је праћено и непрецизним интер
пункцијским, па и прозодијским издвајањем. 

Очевидно да ово није пут да се позна и оцени песник. 

Очевидно је и бискуп ... вјеровао у истинитост ове легенде. 
(РМС) 

(РМС) 

6 Ситуација у руском и српском језику се разликује од ситуације у енглеском: Белерт (оп. цит., 
344) наглашава да се модални адвсрби, које тумачи као предикате истнитости, не janљnjy у упитном 
исказу. 
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Сигурно је добра ученица она( ... ). 

Вероватно је да се то неће никад тачно сазнати. 

(РМС) 

(РМС) 

Предложена структура значења персуазивности којаје послужила за опис 
средстава изражавања у руском и српском језику може се сматрати за полазну, 

пошто специфичности употребе неких од средстава указују на даљу диферен
цијацију унутар компонената сигурности, несигурности и процјене вјероватно

сти. Нпр. партикуле конечно, разумееШся, йоняШно у руском и наравно, 

разумљиво, разуме се у српском не изражавају само сигурност говорника, него 

и имплицирају истовјетан став адресата. Одређивање прецизније структуре 

значења дало би веће могућности за утврђивање контраста на плану функције 

и значења појединих средстава у датим језицима. 
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Душанка Мирич 

ВВОДНЫЕ СЛОВА СО ЗНА ЧЕНИЕМ ПЕРСУ АЗИВНОСТИ В РУССКОМ 

И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ 

(Резюме) 

В функции средстп пыражения значения персуазивности рассматриваются вводные слnва и 

конструкции типа значшu, иШак, конечно, разумееШся, можеш быШь, каже~uся, очевидно, видимо, 
верояШно, йо всей верояШнос~uи, наверно, наверное и под. в русском языке и их сербские эквива-
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ленты: значи, дакле, нлравно, разумљиво, можда, изzледа, очиzледно, вјероваШно, йо свему судеlщ 
сиzурно и другие. 

Персуазивность определяется как сложное субъективно-модальное значение, в структуре 

которого различаются три более узких значения: уверенность говорящго, неуверенность и оценка 
вероятности говорящим. 

Контраст между данными языками проявляется на плане большей синтаксической незави

симости средств выражения персуазивности в русском, чем в сербском языке. 
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Хелена Међеши, Преводилачка служба Скупштине АПВ, Нови Сад 

РУСИНСКО-СРПСКА СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА 

АНАЛИЗА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

Развој и социјализација деце предшколског узраста, значи у периоду кад 

се ствара основа на којој ће се градити будуће карактеристике личности, 

изложени су у вишекултурној средини утицајима различитих култура и ставова 
према тим културама. Ови утицаји, у зависности од васпитања и образовања, 

могу да обогате интелектуални, емоционални и социјални развој личности, али 

се не сме заборавити ни чињеница да могу довести и до конфликтних ситуација 
у развоју деце. Деци свакако треба омогућити да, у складу са својим узрастом, 

индивидуалним склоностима и степеном психичког развоја, упознају културу 

своје етничке заједнице и културу припадника друzе етничке заједнице који 

живе у истој средини. Како је језик као средство комуникације истовремено и 

један од саставних делова културе, децу треба стимулисати на развиј ање говор
них навика и комуникације не само на свом матерњем језику већ и на језику 

друге етничке заједнице, како би се интегрисала у друштвену заједницу која 

има своју вишекултурну и вишејезичну традицију и свој вишекултурни и више

језични идентитет. Усвајање нематерњег језика, свакако, не сме ићи на штету 

развоја и неговања матерњег језика, јер би то значило заостајање и когнитив

ном и афективном развоју деце, али треба нагласити да неговање матерњег 
језика доприноси успешнијем савладавању нематерњег језика. 

Овај прилог се заснива на запажањима у току два истраживања која смо 
спровели ради унапређења педагошких поступака у развијању русинско-српске 
двојезичности на предшколском узрасту, а која су део пројекта Одсека за 

педагогију Филозофског факултета у Новом Саду под називом Организација 

институционалног васпитања и образовања предшколске деце у вишекултур

ној средини, чији су носиоци др Емил Каменов и др Меланија Микеш. 

Циљ је био да се у говорном понашању и исказима деце на српском и 

русинском језику открију појаве које се могу очекивати кад неко употребљава 

два сродна језика, како би се на њих могло указати у упутствима за планирање 

активности на матерњем и нематерњем језику. 
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А. Сйонiйана конiйрасiйивна анализа која се манифесiйује у исказима на 

срйском језику 

1. СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА 
НА ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКОМ НИВОУ 

1. Дуге вокале иницијално двојезична деца изговарају у српском језику као 
русинске кратке: марка - морка, фuн - фини. 

2. Дугоузлазно Е и наглашено дуго Е деца, аналогно русинском језику, 
изговарају као дифтонг ЕЈ: йеzла - йејzла, арiйёрски - арiйејски. 

3. Дифтонг АУ прелази у њиховим исказима на српском језику у русински 
дифтонг АВ: ауiйо - авiйо, кауч - кавч. 

4. Вокално, слоготворно Р изговара се, према русинском, као ЕР и АР: 
дрво - дерво, брбљаiйи - бербљаiйи; зрно - зарно, Шврд - Шварди. 

5. Палатални фрикативни консонанти Ђ и Ђ прелазе у дечјем изговору у 
русинске експлозивне палат але (палаталне дентале) ДЈ и ТЈ: лађа - лађ 'ia, 
дућан - дуiй 'iан, док су замене са Ч ређе: саобраћај - саобрачај, воћњак - вочњак. 

6. Палаталнији изговор шуштавих консонаната Ч, Џи Ж. Шиз русинског 
језика преноси се и на њихов палаталнији изговор у српском језику: зећица, 

зећићи, облаћиiйи се, девојћица. Имајући у виду правилан изговор васпитачице, 

констатујемо да није у питању неразликовање фонема Ч- Ђи Џ- Ђ, већ управо 

фонетска трансференција палаталног изговора из русинског језика у исказима 

на српском језику. 

7. Непостојано А из српског језика прелази у дечјем изговору у русинска 
непостојано О и Е: Шрошак - Шрошок, чамац - чамец. 

8. Консонант Л, који у русинском језику у одређеним ситуацијама испред 
Еи И прелази у Љ, постаје палаталан и у исказима на српском језику: лишће -
љишће, лице - љице. 

11. СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА МОРФОЛОШКОМ НИВОУ 

1. Именица БИЦИКЛ је у русинском језику женског рода (бицигла), што 
је деци причињавало доста потешкоћа при њеној деклинацији: на својим бици

zлама, са бициzлу, сели на бициzли. 

2. Придеви у русинском језику имају само облик одређеног вида, што се 
преноси и на исказе ових шестогодишњака у причању на српском језику: зелен 

- зелени, йлав - йлави. 

3. Инфинитивни суфикс -ТИ у српском језику деца замењују, спонтано 
контрастивна анализирајући, русинским инфинитивним суфиксом -Ц· облачи
Ши - облачиц, йисаiйи - йисац. 

4. У трећем лицу плурала забележени су облици карактеристични за 
русински језик: йраве слике од лишћа - од љишћа йравја слике, украшавају собу 
- украшују собу. 

5. Повратну речцу СЕ код рефлексивних глагола деца су, аналогно русин
ском језику, спремна да замене речцом ЈПЕ из русинског језика: облаче се -
облаче ше, враћају се - враћају ше, мада се овај феномен може приписати и 

развојном одступању на том узрасту. 
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6. Релационе, обличке морфеме се, као што је у науци познато, веома ретко 
преносе из једног језика у други, с обзиром на то да обележавају апстрактна 

граматичка значења, унутрашње синтаксичке односе, и да су нераскидиво повеза

не са коренским, основинским морфемама у једну целину. Та њихова апстрактна 

значења и спољашња, морфолошка неиздвојеност у засебне целине представља, 

вероватно, главну препреку да се граматичке морфеме "позајмљују" из другог 

језика. Како се у нашем случају не ради о слободном причању, већ о наученој причи 

на нематерњем језику, до преузимања обличких морфема није ни могло да дође 

(деца су причу научила само на српском језику). Чули смо само један локативски 

наставак пренет из русинског језика: у iiiaiiiинej и маминеј соби. Забележена су, 

ипак, знатна одступања на морфолошком нивоу која се односе на погрешну 
употребу предлога уз именицу: 

а) дирекiiiним йреношењем из русинско2 језика: КОД=ПРИ· йри маме и 

iiiaiiie, ОД=ЗОЗ: слике зоз лишћа, ПО=НА: оiiiишли на лишће, где се предлог из 
српског језика преводи адекватним предлогом у русинском језику, а задржавају 

падешки наставци из српског језика, 

б) преношењем плуралских наставака из русинског језика (номинатив и 

акузатив су ту посебно карактеристични) у српски: обукли су кайуiiiи, обули 

чижми, они су зеци (зечеви). 

в) прављењем футура по моделу русинског језика: зaiiio шШо биће йрљави 

кавч, 

г) творбом потенцијала по моделу русинског језика: зaiiio да не зайрљају 

собу. 

д) употребом саставног везника НАЈ из русинског језика у српском: мама 
им рекла нај иду у собу, 

е) изостављањем помоћног глагола јесам у перфекту, иако се не ради о 

експресивнсоти израза: мама је рекла -мама рекла, бицикл је йао - бициzла йала, 

ж) неразликовањем правца кретања и места: сад су у шуму, ишли су у 
шуми, враћају се код куће, 

з) неадекватном конгруенцијом предлога са падежом: знам йо саобраћајни 
знак, изувају се йред маме и ШаШе. 

111. СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА 
ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОМ НИВОУ 

Од промена на семантичком нивоу издвојили бисмо семантичке нијансе, 

односно непоклапања семантичких поља именице кућа у српском језику, којој 
само делимично одговарају именице хижа, дом и обисце у русинском језику, 

због чега није необично одступање од норме у српском језику типа: враћају се 
у свој дом. Непоклапање семантичких поља бележимо и у примерима типа: 

знак указује (знак показује), пошто указовац на русинском значи йоказиваiiiи, 

а не указивати, затим: йиiiiаће - дај Ше ми воде (тражиће - дајте ми воде), јер 
йиiiiац на русинском не значи йиШаШи, већ Шражиiiiи, искаiiiи. 

У дечјим исказима има и уношења непромењених облика речи из русинс

ког језика: ово јадловец (ово је јелка), ШаШа Шрима корйицу (тата држи корпи

цу), али и уношења русинских лексема додајући им деклинацијске и 
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конјугацијске наставке, спонтано контрастивна анализирајући, из српског јези
ка: йраве којаке (којекакве, разне) слике, йолейали лишће (полепили), зобуче 
се (скине се), знели чижме (скинули, изули) итд. 

Б. СUонШана конШрасШивна анализа која се манифесШује у исказима на 

русинском језику 

Пошто одступања од норме на фнетском и семантичком нивоу нису забе

лежена, будући да се ради о матерњем језику, задржаћемо се само на лексичком 

и морфолошком. 

1. СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ЛЕКСИЧКОМ НИВОУ 

Најфреквентније лексеме из приче које су деца пренела у исказе на русинс

ком језику су: саобраћајни знак, корйа, зечица, шума, јелка, лишће: бул саобрачајни 

знак, врцали ше зоз шуми, кладли до корйох, зберали сухе лишче, мама зечица. 

Важно је нагласити да су обличке морфеме русинског језика доследно и 

правилно додаване лексемама из српског језика, а акценат на тим лексемама је 

· обавезно долазио по правилима русинског језика, значи на претпоследњи слог. 

Интересантно је истаћи да су деца ове лексеме употребљавала само у 

причању приче "Зечеви" на русинском језику, што значи да су оне везане само 

за тај контекст (речи научене "у пакету" са причом), док су њихови слободни 

искази на русинском језику, ослобођени ове теме, ван приче, на веома корект

ном русинском језику. 

11. СПОНТАНА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА МОРФОЛОШКОМ НИВОУ 

Облик "деца зајачичи" у исказима наших испитаника веома илустративно 

приказује неаутоматизованост преласка са једног језика на други. У њиховој 

свести ова је прича везана само за српски језик, услед чега не могу да се сете 

најобичнијих речи русинског језика кад је ова прича у питању. 

*** 
Резултати овог пилот-истраживања указују на неколико појава које проистичу 

из сличности и разлика између српског и русинског језика. О њима треба водити 

рачуна када је реч о развијању русинска-српске двојезwшости на предшколском 

узрасту. То су у првом реду појаве које смо запазили у употреби лексw1ки слw1них 

или идентиt.IНИХ pet.rn у оба језика са сличним, али не и иденШичним значењем. У 
изговору српских речи уочљив је уШицај фонеШскоz сисШема русинског језика, а 

слwшости и разлике између морфолошких система та два језика такође прw1иња

вају потешкоће предшколској деци са русинским матерњим језиком. 

Helena Medesi 

RUSYN-SERB SPONTANEOUS CONTRASTIVE ANALYSIS АТ PRESCHOOL AGE 
Summary 

In this paper the results of а pilot investigation in the kindergarten of Ruski Krstur have been presented. 
Rusyn children, who are educated in their mother tongue, have been told а story in Seгblan, and then asked to 
narrate it in SerЬian and Rusyn. The tape recorded \anguage material has been ana\ysed from the contrastive point 
of view at the phono\ogica\, morphologica\ and Iexicul Ieve\s. 
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Tjasa Miklic, Filozofski fakultet, LјuЫјапа 

MOGUCI DOPRINOS KONTRASTIVNE ANALIZE U NASTAVI 
STRANIH JEZIKA: PROBLEM IZRAZA V ANJA 

SEMANTICKO-LOGICNIH RELACIJA USLOVLJENOSTI 

1. ULOGA RELACIJE USLOVUENOSTI U COVEKOVOJ KOMUNIKACIJI 

Koпceptualпi sklop uslovljeпosti, eveпtualпosti, uzrokovaпosti, posledicпosti, mo
gucпosti, пerealпosti itd. sastavпije deo covekovog pojmovпog iпstrumeпtarija za misljeпje 
i komuпikaciju. Vec па samom pocetku, и detiпjstvu, pomocu govora oпih koji su detetu 
Ыiski, u prvom redu majke, ove relacije ulaze u njegovu podsvest. Jezicki materijal knji 
odrasli upotreЫjavaju u koпtaktima i koji igra vazпu ulogu u foпniraпju detetovog intelek
tualпog razvoja i и sireпju пjegovog znaпja (tekstovi kao bajke i pripovetke; govome radпje 
kao argumentiranje, objasnjavaпje, upozoravaпje, obecavanje i sl.) cesto obuhvata razne 
varijante pogodbeпih receпica i njima srodпih koпstrukcija (npr. Ako budes dobra, iCi сето 
posle роdпе и zooloski vrt. Kada budete pospremili, otiCi cete и dvoriste. Da пisi zaboravila 
rukavice, пе Ьi ti sada Ьilo hladпo. Da пiје pre роdпе jako padala kisa, iSli Ьi и setпju. Da 
sam tada znao пeki zaпat, пе Ьih morao da cuvam ovce. ). Ovaj tip recenica па odredeпom 
razvojпom stepeпu pojavit се se i u detetovom vlatitom govoru. 

2. MESTO RELACIJE USLOVLJENOSTI U NAST А VI STRANIН JEZIKA 

Ako је relacija uslovljeпosti tako prisutпa od samog pocetka iпtelektualпog razvoja, 
kakvo јој је mesto dodeljeпo u sredпjoskolskoj пastavi straпih jezika? U posledпje vreme 
zahtevi ро kvalitetu sve su veCi, i to uglavпom па leksickom пivou. Nastavпi programi i 
takozvaпi "katalozi zпапја za maturu" postavljaju za cilj komuпikaciju u пajrazlicitijim 
situacijama, komuпiciraпje о svim mogucim temama od istorije do filma, od umetпosti do 
sporta, od kuliпarike do saobracaja, od zdravstveпih poteskoca do medusobпih odпosa. Ima, 
doduse, i gramatike, ali ako pomislimo па kompleksпost fепоmепа jezik, јаsпо паm је da 
и casovima koji su па raspolagaпju пiје moguce obraditi sve и dovoljпoj meri. Postavlja se 
опdа pitaпje сети dati prioritet и formalпoj пastavi, gde је pomoc пastavпika пеорhоdпа, 
оdпоsпо sta se moze prepustiti kasпijem iпdividualпom radu. Kakav se stepeп ospusoЫje
пosti za izrazavaпje misaoпih relacija postize ovim putem? 
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3. ST ANJE SPOSOBNOSTI UCENIKA NA PODRUCJU IZRAZA V ANJA RELACIJE USLOVUENOSTI 
NA STRANIM JEZICIMA - REZULTATI TESTIRANJA NAKON SREDNJE SKOLE. 1 

Vec godiпama, па samom pocetku studija, testiram поvе studeпte па odseku za 
italijaпski. Njihov zadatakje sasvimjasaп: studeпti moraju izraziti 3 sadrzaja uslovljeпosti 
- izrazeпa pomocu пedvosmisleпih sloveпackih receпica - sredstvima svih oпih straпih 
jezika koje su ucili и sredпjoj (i оsпоvпој) skoli. u пasem slucaju radi se uglavпom о 
eпgleskom (8 godiпa) i italijaпskom (od 4 do 12 godiпa), а delimicпo i о пemackom (4 ili 
8 godiпa) i fraпcuskom ( 4 godiпe) jeziku. Uprkos visegodisпjem uceпju mпogi пisu и stanju 
da zadatak uspesпo rese, kod periferпih jezika cak i пе pokusavaju. Proceпat pogresпih 
odgovora је visok, za pojediпe sadrzaje cak prelazi 50%. Isti proЫemi mogu se primetiti i 
kasпije и prostom govoru, kada sam razgovor studeпta primora da koristi pogodbeпe 
receпice. Iz ovoga proizilazi da se опе оsпоvпе semaпticko-logicпe relacije, koje vec vrlo 
rапо predstavljaju sastavпi deo iпtelektualпog-misaoпog i izrazпog poteпcijala svakog 
pojediпca, u пjegovom komuпiciraпju па straпom jeziku gube, оdпоsпо pojediпac је pri 
пjihovoj upotreЬi пеsigшап, oseca se пelagodпo i svesпo ih izbegava. 

4. RAZLOZI ZA NEPOGODNO STANJE 

Odgovor па pitaпje zasto dolazi do ovakve situacije sastavljeп је od vise faktora: 

1. Uprkos пekim povrsiпskim podudaraпjima (radi se u upotreЬi KONDICIONALA 
и пekim situacijama) priпcipi Ьirапја glagolskog oЫika и ovim koпstrukcijama u straпom 
jeziku razlikuju se od oпih и maternjem jeziku. 

2. Priпcipi se i medu samim straпim jezicima razlikuju. 

3. Priпcipi tokom пastave пisu dovoljпo јаsпо koпstrastivпo prikazaпi. 

4. Ove koпstrukcije prekasпo su uvedeпe и пastavu, пе praktikuju se dovoljпo 
sistematski i пedovoljпo se radi па njihovom utvrdivanju. 

5. ULOGA KONTRASTIVNE ANALIZE U OTKLANJANJU POTESKOCA 2 

Koпtrastivna analiza moze ponuditi sistematicпo uporedivaпje ovih priпcipa и razli
citim situacijama i samo пjihovo svesпo savladavaпje moze dovesti do prevazilazeпja 
пavedeпih proЫema. Sloveпacki uceпik ima naime ugradeпe automatizme izbora glagol
skog oЫika za materпjijezik i ukoliko zeli da pravilпo nauci straпijezik, mora пjih Ыokirati 
i podrediti se zakoпitostima пovog jezika, и пasem slucaju italijaпskog i eпgleskog. 

Ovde poпudeпi prikaz ograпiCit се se па опе varijaпte pogodbeпih receпice koje se 
пајсеsсе upotreЫjavaju i predstavljaju пajveCi proЫem.3 

Pogledajmo konkretпe primere: 

1 
Ovde prikazana istrazivanja imaju samo pilotski karakter, а konstatacije na og1·anicenom mateгijulн i Ьтјн 

govornika trebale bi da upozore na proЬ\em i da podstaknu nadalje istrazivanje ove situacije. 
2 

Upor. Hessky (1994). 
3 

Za druge moguce nacine izrafavanja uslovljenosti u ita\ijanskorn jeziku upor. t1 biЬ\iografiji navedene 
radove Mazzoleni (1991 а), (199 IЬ) i (1992), а za engleskн situaciju Dec\erck (1984) i (1991 ). 

140 



5.1. 

5.1.1. Realna pogodbena recenica za BUDUCNOST 

Ako uzmemo situaciju izrazeпu sledecom recenicom "Ako bude lepo vreme, izaCi 
сето napolje ", пalazimo u sloveпackom i italijaпskom podudaraпje u tipu glagolskog 
oЫika - svugde је пaime moguc FUTUR -, dok је u eпgleskoj receпici ovog tipa оп 
iskljuceп.4 

Се во lepo vreme, вамо SLI vеп. 

Se FARA' bel tempo USCIREMO. 

If the weather IS (*WILL ВЕ) fiпe we'LL GO out. 

Zпaci da Sloveпcu koji se izrazava eпgleskim izrazпim sredstvima ova situacija 
predstavlja prvo proЫematicпo podrucje и pogodbeпim receпicama. Iako se zapravo ovde 
radi о tipicпom proЫemu о kojem пastavпici vode racuпa, пisu uvek uspesпi и otklaпjaпju 
пegativпog automatizma. Test је ove godiпe pokazao da је od 43 studeпta и pogodbeпoj 
receпici 14 upotreЬilo FUTURE TENSE - zпaci 32%. 

5.1.2. Moguca eventualna situacija za NEPROSLOST 

Kod ove situacije stvari su kompleksпije. BuduCi da sloveпacki jezik za sadrzaj "Da 
пе pada kisa, izaSli Ы napolje" и оЬе receпice upotreЫjava KONDICIONAL ( sedanji 
pogojnik): 

Се пе В1 DEZEV ALO, В1 SLI (zdaj) vеп. 

Automatizam i iпterfereпcija materпjegjezika и пekoпtrolisaпom govoru prouzroku-
ju пegramatikalпe itaЩaпske i eпgleske "ekvivaleпte" пavedeпog sadrzaja: 

*Se поп PIOVEREBBE, USCIREMMO. 

*If it WOULDN'Т RAIN we WOULD GO out. 

U ovogodisпjim testovima pogresпe solucije pojavile su se prilikom izrazavaпja па 
eпgleskom и 21 (49%), а и italijaпskom u 14 (32%) slucajeva. Veliki broj studeпata 
ocigledпo пе vodi racuпa о ciпjeпici da - za razliku od sloveпackog - u izrazavaпju ove 
vaпjezicke situacije italijaпski i eпgleski dopustaju KONDICIONAL samo u glavпoj 
receпici, а u zavisпoj receпici se upotreЫjava пеkа vrsta PRETERIТ А (imperfetto del 
congiuntivo u italijaпskom i past subjunctive, koji se prakticпo podudara sa past tensom, и 
eпgleskom): 

Se поп PIOVESSE USCIREMMO. 

If it DIDN'Т RAIN we WOULD GO out. 

5.1.3. Nerealna situacija uslovljenosti za PROSLOST 

Iako и sloveпackom za situaciju "Da јисе nije padala kisa, izaSli Ы napolje" postoji 
i formalпa mogucпost upotrebe SASTA VLJENOG KONDICIONALA (пazvaпog pretekli 
pogojnik). 

Се (vceraj) пе В1 ВILO DEZEV ALO, В1 BILI SLI vеп. 

Prakticпo ga пiko пе upotreЫjava,5 ра se i za ovu situaciju Sloveпac posluzuje 
koпstrukcijom za moguce situacije za neproSlost: 

4 Za vanrcdnc upotrcbc oЬlika.futuгe tense u rcccnicama uvcdcnim prepozicijom IF, upor. Dcclcrck (1984). 
Ovde treba pomenuti da u slovenackom jeziku za glagol BIТI oЬ!ik pгetekli pщ:ojnik, kao i oЬ!ik 
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Се (vceraj) ne В1 DEZEVALO, В1 BILI SLI ven. 

Principi и navedenim stranim jezicima, Ьitno razliciti od slovenackog, ovde se 
medusobno ponovo podudaraju: izbor glagolskog oЫika naime ne zavisi samo od tipa 
recenice (zavisna, glavna) nego i od vremenske relacije (proslost / neproslost; anteriornost 
/ neanteriomost). Tako se и glavnoj recenici pojavljuje SAST А VLJENI KONDICIONAL 
(condizioпale composto и italijanskom i past coпditional и engleskom), а и zavisnoj neke 
vrste PLUSKV AMPERFEKT (ТР) (u ital. trapassato del coпgiuпtivo, а u engl. past 
perfect): 

Se non А VESSE PIOVUTO SAREMMO USCIТI. 

If it HADN'Т RAINED we WOULD НА VE GONE out. 

U testovima slovenackih studenata је ove godine sa italijanskom varijantom imalo 
poteskoca 30% upitanih, а sa engleskom cak 58%. 

5. 1.4. Komblпovane situacije 

Tako i и komЬinaciji radnji koje pripadaju razlicitim vremenskim sferama (proslosti 
i neproslosti), npr. Daje zadatak uradio јисе, sada Ьi imao vise vremeпa za druge stvari ili 
Da se пе radi о peпziji, vec Ьih davпo пapustio ovaj posao, slovenacki govornik te razlike 
oЬicno ne signalizuje eksplicitno, dok italijanski i engleski jezik to zahtevaju: 

Се ВЈ ((ВЈL)) nalogo OPRA VIL vceraj, ВЈ zdaj IMEL vec casa za druge stvari. 

Se А VESSI F А ТГО il compito gia ieri, adesso А VRESТI piu tempo per altre cose. 

If you HAD DONE your homework yesterday, now you WOULD HAVE more time 
for other things. 

Се ne ВЈ SLO za pokojnino, ВЈ ((ВЈLА)) to delo ze zdavnaj PUSТILA. 

Se non FOSSE per la pensione, А VREI LASCIATO da tempo questo lavoro. 

If it WERE not for the pension / WOULD НА VE ABANDONED this јоЬ years ago. 

5.2. Pogodbeпe receпice и zavisпom govoru za PROSLOST 

Glagolski oЫici и slovenackom zavisnom govoru normalno se podudaraju sa onima 
iz nezavisnog govora, dok u engleskom i italijanskom jeziku, ро pravilu, dolazi do 
promena.6 Podudaranje izmedu italijanskih i engleskih principa, medutim, ovde prestaje. 
Pogledajmo ponovo tri glavne situacije, paralelne pre pomenutim. 

5.2.1. Prva је realпa pogodbeпa receпica za POSTERIORNOST tipa "ОЬесао је da 
се, ako пе bude podala kisa, otiCi и setпju odmah паkоп rucka ": 

OЫjuЬilje, da BODO, се ne ВО DEZEVALO, SL/ven takoj ро kosilu. 

Promise che, se non А VESSE PIOVUTO, SAREBBERO USCIТI suЬito dopo pranzo. 

Не promissed that, if it DIDN'Т RAIN, they WOULD СО out immediately at'ter lunch. 

Vidi se da slovenacki ponavlja FUTUR iz direktnog govora и оЬа dela, dok engleski 
и nekadasnjoj glavnoj recenici upotreЫjava oЫik nazvan "future iп the past'', koji је и 
stvari formalno identican JEDNOSTA VNOM KONDICIONALU (preseпt coпditioпal), а 

predpreteklik,jednostavno пе postoje te da mor::iJEDNOSTAYNI KONDICIONAL, t.j. sedanji poкo)nik 
BI BIL, vrsiti sve potrebne funkcije. 

6 Ovde nisu uzete u obzir situacije kad::i је npr. recenici Rekel mi је, da se је vmi la (Каz:.ю је du se је vratilu) 
prevodni ekvivalent НА DЕТГО сће Е' TORNATA odnosno lle TOLD те s/1e HAS RETURNED. Upo1·edi za 
italijanski jezik Miklic ( 1989) i ( 1992), ::i za engleski Declerck ( 1990) i ( 1991) i Miklic ( 1994). 
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u zavisnoj oЫikpast coпjиctive, prakticno identicanpast tепsи. Time se t'ormalno ponavlja 
konstrukcijski model za poteпcijalпe пeproSle sitиacije (vidi stav 5.1.2.). ltalijanski, 
medutim, sa upotrebom SASTAVLJENOG KONDICIONALA (coпdizioпale coтposto) 
(u ovoj vanjezickoj situaciji nazvanog "futиro пеl passato") i PLUSKV AMPERFEKTA 
(trapassato del coпgiипtivo) ponavlja konstrukcijski model za proSle пеrеаlпе sitиacije 
(stav 5.1.3.). 

5.2.2. Razlika izmedu italijanskog i engleskog nastavlja se i u drugoj situaciji, u 
slucaju eveпtиalпih пeaпteriornih sitиacija tipa "Objasпio тi је, da Ьi ти опа podatke 
sigиrno dala, da ih iта ". Dok ima slovenacki u оЬа dela recenice JEDNOST А VNI 
KONDICIONAL (С)/(С), konstrukcijski model u engleskom i italijanskom podudara se sa 
konstrukcijskim modelom za posteriome realne radnje (vidi stav 5.2.1. i 5.1.3.): 

Pojasnil mu је, da ВЈ mu podatke, се ВЈ jih IMELA, zanesUivo DALA. 

Gli spiego che se lei AVESSE А VUTO le informazioni gliele AVREBBE immancaЬil
mente DATE. 

Не explained to him that it· she HAD the information she WUOLD certainly GIVE it 
to him. 

5.2.3. Principi se u engleskom i italijanskom ponovo podudaraju u slucaju umetnutih 
nerealnih pogodbenih recenica tipa "Uverio ga је da Ьi ти опа sigиrno dala iпforтacije 
da ihje iтala". Dok se u slovenackom upotreЫjava prakticno iskljucivo JEDNOSTAVNI 
KONDICIONAL (sedaпji pogojпik) u оЬа dela recenice - upotreba SASTAVLJENOG 
KONDICIONALA (pretekli pogojпik) predstavlja samo retku stilisticku varijantu-, u 
engleskom i italijanskom se ponavlja konstrukcijski model za пеrеаlпе pogodbeпe receпice 
za proslost (stav 5.1.3.): 

Preprical gaje, da mu ВЈ ((ВЈLА)) podatke, ko/ce ВЈ jih ((В!LА)) IMELA, zagotovo 
DALA. 

Lo convinse che se lei А VESSE А VUTO le informazioni gliele А VREBBE sicuramente 
DATE. 

Не convinced him that if she HAD HAD the information she WUOLD НА VE certainly 
GIVEN it to him. 

Razlike u principima izgledaju otprilike ovako: 

PREGLED PRINCIPA IZBORA GLAGOLSКIH OBLIKA U RAZLICIТIM 
ТIPOVIMA POGODBENIН RECENICA 

SLOVENACКI ITALIJANSКI 

а. samostalni 

ENGLESКI 

~ea~n~d,F / F F / F/ ________________ (~F] ~~/-~ 

~;;:~Y~;·~"bl- <ёс-1 ссЈ - -ii. ~{ё --- --- --------тii~~-
ь. um tnu · u dopunsku recenicu za proslost. 

realni pret-(F / F) pret-(TP' / СС) 
--------------- ------------------- ------

p::et_=-(~/ ~ p:et_=C~.P~/ S:CJ _________ Er~t-=_(~T_l _C) 
nereal. pret-(C /С) СС / СС pret-(TP' / СС) pret-(TP / СС) 
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ZAKUUCAK 

PolazeCi od uverenja da је receptivno i produktivno vladanje stranog jezickog 
izrazavanja seтanticko logicnih relacija uslovljavanja i srodnih odnosa Ьitno za potpunu 
intelektualnu koтunikaciju puteт stranih jezickih sredstava, neophodno је, ро тот 
тisljenju, da ucenik tokoт redovne formalne nastave savlada onaj konceptualni okvir koji 
ти sluzi za koтunikaciju na тaternjeтjeziku.7 

Kontrastivna istrazivanja su pokazala da su principi izbora glagolskog oЫika tesko 
shvatljivi, te da и razlicitiт jeziciтa variraju na razlicite nacine. Ne тоzето se dakle 
zavaravati da је тoguce ove zakonitosti usvojiti sато ротосu nekoliko priтera. Ucenik 
тоrа prvo svesno razlikovati navedene principe i onda, ukoliko је to тoguce, njih 
autoтatizovati. Slovenacka jezicka situacije na оvот podrucju toliko se razlikuje od 
situacije и straniт jeziciтa da је za uklanjanje interferencije тaternjeg jezika potreban 
svestan i uporan rad. Zbog toga predlazeт da se kontrastivni prikaz principa ukljuCi и 
nastavu relativno rano, da se ukljuce odgovarajuce vezbe za parcijalnu autoтatizaciju, te 
da se stalniт ispostavljanjeт рrоЫета ne dopusti prevlast interferencije тaternjeg jezika. 
Ukoliko zeliтo da govornik и toj sferi postane siguran, тоrато ga dovesti do toga da 
svesno Ьira glagolski oЫik и zavisnosti od paraтetara koji vaze za pojedini strani jezik. 
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Tjasa Miklic 

POSSIВLE CONTRIВUTION OF CONTRASTIVE ANAL YSIS ТО FOREIGN LANGUAGE TEACНING: 
ТНЕ PROBLEM OF EXPRESSING SEMANТIC RELATIONS OF CONDIТION 

(Summary) 

The concept of condition foпns, together with other logic and semantic relations, the framework of human 
mental activities, which through adult'>' mother-tongue communication enters the child's subconsciousness and 
Ьecomes gradually more and more elaborated. In second/foreign languџge teaching the expression of various 
semantic relations is introduced relati vely late, and, as а rule, is not contrasted with the situation in leamer's mother 
tongue and in other studied languages. Consequently, the learner does not manage to master the expression of 
these relations - which is testified Ьу tests containing numerous wrong solutions - and in his own texts either tries 
to avoid the occurrence of the concepts or, when forced to express them, feels insecure and embarrassed. In the 
article, the author presents the distribution of similarities and differences Ьetween the principles of expressing 
various types of condition in Slovene, ltalian and English, arguing that it is necessary to introduce explicit 
contrastive presentation of the principles in the languages in contact relatively early and to practisc their use 
intensively. 
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Dusanka Тосапас, Filozofski fakultet, Novi Sad 

AORIST - UPOTREBA 1 ZNACENJE U VREMENSKOM 1 VIDSKOM 
GLAGOLSKOM SISTEMU 

Ovo izlaganje је segment jednog sireg pristupa temi о sintaksicko-semantickim 
znacenjima glagola и francuskom i srpskom gramatickom sistemu, ра је stoga potrebno da 
damo objasnjenje samog naslova ovoga rada kojim se ukazuje na upotrebu aorista u dva 
glagolska sistema tipoloski razlicita. Izmedu glagola francuskog i srpskog jezika jedna od 
osnovnih tipoloskih razlika sastoji se и tome sto se glagoli francuskog jezika ravnaju 
prevashodno prema vremenskom deiksisu, dok glagoli srpskog jezika zasnivaju svoja 
znacenja prema odredbama glagolskog vida i upotrebl redukovanih vremenskih formi. 
Prisustvo deiksisa u jednom iskazu upucuje na vremenske odnose, dok odsustvo deiksisa 
ukazuje na vidske odnose, sto se svodi na zakljucak da svaki proces koji se odreduje prema 
momentu govora ima vremensko znacenje, dok su procesi koji se ne upravljaju prema 
momentu govora - vidski obelezeni. Sintaksicki gledano u najvecem broju indoevropskih 
jezika prisutan је vremenski sistem koji se, prema ovde navedenom obelezju, razlikuje od 
vidskog sistema, prisutnog и sadasnjem stanju gramatike, kao sto је poznato, u slovenskim 
jezicima. Strukturalna razlika izmedu ovih sistema ima izvesno i psiholoskih refleksija za 
govorna lica koja и komunikaciji prelaze s jednog jezika na drugi, jer ti sistemi, vremenski 
i vidski, odreduju nacin predstavljanja procesa, odnosno kako se to kaze и nekim lingvis
tickim tekstovima, presecaju realnost na razlicite naCine i pruzaju viziju procesa koje, u 
srpskom jeziku - dakle jeziku sa vidskim odredbama - percipiramo kao izvrsene, odnosno 
и izvrsavanju, а и francuskom - dakle jeziku sa vremenskim odredbama - percipiramo kao 
niz procesa koji se odvijaju и nekom od vremenskih intervala uspostavljajuci medusobne 
odnose ро principu consecutio temporum. Strukturalna razlika и vremenskom i vidskom 
sistemu morfoloski se reperkutuje na broj glagolskih formi, odnosno vremena od kojih su 
sistemi sazdani. Tako se и francuskom vremenskom sistemu na vremenskoj osi rasporeduje 
sesnaest formi, od kojih trinaest regulise odnose medu procesima и intervalu koji је 
anterioran, odnosno prosli и odnosu na momenat govora: 
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MD 

:~~ ~ur~~mpo~ __ ~~~'~1~mpo<e ___ ~·'~'~ ;_~':"_' -! :~~;-_ :~~: :~~с~е __ Fut~r-~t~r;~~'- _ F~t_u: ~i_m~~e > 

Plus-que parfait Plus-que-parfait Passe recent Imparfait , Futur proche Fнtur anterieur Futш 
surcomppose du passe du passe du passe du passe 
<- - -/ - - - - - - - - - - - - - - /- - - - - - - - - - /- - - - - - - -/- - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - -/- - - - - - - - - -/- - - - -> 

U jezicima sazdanim ро sistemu vida broj glagolskih foпni је, kada se poredi sa 
jezicima vremenskog sistema, znacajno redukovan. Ruski jezik operise sa cetiri oЫika koji 
imaju vremenske nazive (prezent, perfekt i dva futura), iako је и njima dominantno znacenje 
vida. Ovako redukovani glagolski oЫici, posebno oni koji obelezavaju prosle procese, 
karakteristika su najveceg broja slovenskih jezika; medutim, juznoslovenski jezici, dakle i 
srpski, nalaze se и jednoj lingvisticki krajnje interesantnoj, ali teorijski jos nedovoljno 
objasnjenoj situaciji 1 koja se ogleda и prisustvu veceg broja glagolskih vremenskih formi, 
iako је njihov glagol obelezen vidom. Tako se и gramatickom sistemu srpskog jezika nalaze 
pored perfekta imperfekat, pluskvamperfekat i aorist. U kontaktu sa vidski obelezenim 
glagolima srpskog jezika i sintakse kojoj su podvrgnuti i vidom obelezeni i vidom neobe
lezeni glagoli - prisutne vremenske foпne, najcesce regresivne и upotreЬi, nose izvesne 
posebnosti, odnosno izvesna pomerena znacenja и odnosu na znacenja koja im pripisuju 
vremenski sistemi iпdoevropskih jezika. 

Ova gramaticka situacUa navodi паs na to da se, uporedujuCi znaceпja glagolskih 
kategorija i njihovih formi u srpskom i francuskom jeziku, potpomogпemo istorijskim 
datostima: fraпcuski jezik је proizasao iz latinskog jezika i ta cinjenica svrstava fraпcuski 
glagolski sistem и relativno nove jezicke tvorevine. I sam latinski jezik, u poredenju sa 
pojavama konstatovanim и grckom jeziku, svrstava se u sisteme kasnijeg datuma; и 
latiпskom vec su precizno uspostavljene relacije medu vremenima, sto se ogleda и odredi
vaпju mesta glagolskog oЫika па vremenskoj Iiniji prema tacki govora, а to preuzima i 
francuski glagolski sistem. Grcki jezik vise odrazava strukturu indoevropskog glagolskog 
sistema sa svojom koпjugacijom koja је sazdana па nezavisnim koreпima2 

cija znacenja 
ukazuju na vid glagolskog procesa. Za slovenske jezike se rnoze pretpostaviti da njihovi 
glagolski sistemi odrazavaju пajstariju fazu3 indoevropskog jezika и kojoj је glagolski vid 
Ьiо razvUeniji od vremeпske predstave procesa. Ipak, grckijezik predstavlja poslednju fazu 
и jezickoj evoluciji sa koje se mogu izvoditi pouzdani zakljucci о vidskim zпaceпjima i 
oЫicima za koje se ta znacenja vezuju: trajпi vid zasпiva se na prezeпtskoj osnovi, trenutпi 
vid па aorisnoj osnovi, а svrseni vid па perfekatskoj osnovi. Ova znaceпja predstavljaju 
konstante, te otuda aorist predstavljajednu od onih glagolskih kategorija cija su se znacenja, 
vise ili mапје evidentпo, zadrzala и savremenim jezickim sistemima. ProЫem prepozna
vanja aoristaje vise formalпe prirode. Naime, savremeni aorist, iako se oslanja па osпovna 
zпacenja koja se susrecu и starom grckom jeziku, realizuje se pod razlicitim t'oпnama и 
okviru razlicitih sistema, te и sadasпjem intervalu gramaticke analize, teпninoloski, aorist 
se za lingviste slavisticke orijeпatacije vezuje za oЫike i znacenja koje taj oЫik ima и 
srpskom ili u bugarskom, za heleпiste - za ona znacenja koja ta forma ima и starom i novom 

1 Dusan Jovic, Aspekt u sistemu glago\skih oЬ\ika za proslost, Zbornik Fi\o]oskog fakultetn, Pristina, 1992, 

149-161. 

М. Budimir, Lj. Сгер:.ф.1с, STOIXEIA ELLHNIKA, str. 111. 
3 Љidem 
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grckoт jeziku, dok se znacenja aorista и francuskoт sisteтu vezuje za passe simple iako 
se ona distriЬuiraju i na druge glagolske oЫike francuskog sisteтa4 • 

U оvот radu, i za ovu priliku, govoriceтo о aorisniт znacenjiтa i о statusu 
odgovarajucih aorisnih oЫika и francuskoт vreтenskoт, odnosno и srpskoт vidskoт 
sisteтu. U iте toga, Ьitna је za pocetak osnovna definicaja aorista koju preuziтaтo iz 
teksta Antoine-a Culioli5

, а on је indirektno preuziтa od Dionisijusa Tracanina koji 
znacenja aoristos-a odreduje рrета znacenjiтa futura и сети iт је zajednicka karakteri
stika nedefinisanost и kvantitetu vrsenja radnje. Koliko god је oЫik је ferailradicu и 
buducnosti kvantitativno nedefinisan, toliko је isto oЫik је fis/ja radih kvantitativno 
nedefinisan и proslosti. Ројат nedefinisanosti podrazuтeva и ovoj definiciji тogucnost 
aorista da se krece и jednoт sirokoт vreтenskoт intervalu i da и njeтu oznaCi vreтenski 
segтent и kоте se iтplicitno izrazava Ыiskost (adjacence) intervalu prezenta koja se тоzе 
identifikovati odredboт ovog trenutka, kao i segтent kojiт se izrazava davna izvrsenost 
procesa i koji se тоzе identifikovati odredboт davno, pre mnogo vremena. Izтedu ovih 
tacaka redaju se тnoge znacenjske nijanse aorista, od kazivanja proteklih procesa, aktuel
nih procesa, onih koji upucuju na posteriorni period, ili па procese тodalnog karaktera. 

Siroki dijapazon aorisnih znacenja vodi poreklo od cetiri tipa aorista, koje је grcki 
nasledio od indoevropskog6 jezika. Jedan od tih tipova, asigтatski tip, dovodi se и vezu sa 
aoristoт и slovenskiтjeziciтa i postojecoт fоrтот aorista u srpskoтjeziku - Ыh, rekoh 
- ali i sa latinskiт perfektoт dixi, scripsi, iz koga се savreтeni francuski jezik razviti dve 
vreтenske forтe: passe simple i passe compose odnosno proslo prosto i proslo slozeno 
vreтe. IтajuCi и vidu odredenost francuskog glagolskog sisteтa рrета vreтenskoт 
pokazatelju, а srpskog рrета vidskoj odredЬi, и nastavk:u ovoga rada naтeravaтo da 
odrediтo status nasledenih znacenja aorista и dva sisteтa. А da Ьisто to uradili, neophod
no је da росnето od sledeceg: 

Emile Benvenist, govoreCi о odnosiтa koji vladaju тedu vreтenskiт оЫiсiта 
francuskog glagolskog sisteтa7 istice da se oni distribuiraju и dva sisteтa, razlicita ali 
koтplementama, koja pokrivaju dva plana govome aktivnosti ili kako on kaze enonciation 
(iskazivanje), а ta dva plana Benvenist naziva narration (pripovedanje) i discours (govor). 
Skoro identicno Benvenistu, na сiјет se ucenju zasnovala lingvistika iskaza, о podeli 
glagolskih funkcija na dva plana и srpskohrvatskom jezik:u, saznajemo iz rada Aleksandra 
Belica О upotreЫ vremena и srpskohrvatskomjeziku,к а о tome govore (jos pocetkoт ovoga 
veka) jugoslovenski lingvisti Тота Maretic i Aleksandar Music. Njihove stavove Aleksan
dar Belic и principu usvaja, i kaze: "Ја smatram da је razlika izmedu pripovedanja i 
razgovora и tome sto se и pripovedanju sve glagolske radnje odreduju prema dogadajima 
vrsenim и proSlosti, tako da је svejedno kada se о njima prica. Za pripovedanje sasvim је 

4 Antoine Culio\i, Va\eurs aspectuel\es et operations enonciatives: \'aoristique, in La Notion d'aspect, Actes, 
Кlincksieck, 181-193. 

5 Culioli, о.с. str. 190. 
6 Prvi tip, radikalni atematski aorist, najstariji tip nas\edenog aorista koji је zbog mnogih morfo\oskih 

promena iz\ozen postepenom redukovanju; drugi tip, intranzitivni atematski ili pasivni aorist: treCi tip, radika\ni 
tematski ili apofonski aorist koji se menja kao imperfekat a\i mu је znacenje perfektivno, obe\ezava ingresivni ili 
teпninativni vid radnje; cetvrti tip, sigmatski aorist, koji је prisutan i u s\ovenskim jezicima, \atinskom jeziku i 
zadrfanje u novom grckomjeziku. 

7 Е. Benveniste, Les relations de temps dans Је verЬe fran~ais, in ProЫeme de Iinguistique generale, 1, Paris, 
Ga\limard, 1976, 237-250. 

8 А. Belic, О upotrebi vremena u srpskohrvatskomjeziku, Juznoslovenski filolog, VI, 102-132. 
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sporedпo vreme и koje govori pripovedac, jer је pripovedac tu posredпik koji izпosi опо 
sto se izvrsilo и proSlosti. И razgovoru pak, osпovicaje sadasпjost, опо vreme kada se lica 
razgovaraju ... "9 

Nije tesko raspozпati и ovom citatu prisutпost deikticпe vremeпske kategorije и опој 
sekveпci glagolskog sistema srpskog jezika koja se ravпa prema momeпtu govora, а koja 
је и uceпju Belica pozпata kao siпtaksicki iпdikativ, za razliku od пedeikticke i пevremeп
ske, rekli Ьismo i пеliспе, uпipersoпalпe, tj. svedeпe па trece lice, upotrebe glagolskih oЫika 
и pripovedaпju, оdпоsпо prema Belicu, и siпtaksickom relativu. Do ovog пivoa aпalize 
glagolskih zпасепја srpski i fraпcuski jezik se и primeпi svojih gramatickih resursa 
ideпticпo poпasaju: i јеdап i drugi jezik operisu izvesпim podsistemima za razlicite пivoe 
jezicke aktivпosti, tj. za pripovedaпje ili пarratioп оdпоsпо za razgovor ili discours. Pitaпje 
koje sledi, а и okviru kojega trazimo odgovor о statusu aorista и ova dva sistema, vezaпo 
је za rasporedivaпje raspolozivih glagolskih oЫika uпutar tih podsistema. 

Gramaticki posmatraпo, оsпоvпа razlika izmedu razlicitih plaпova govorne aktivпosti 
fraпcuskim jezikom, оdпоsпо izmedu Beпveпistovih pojmova narration (pripovedaпje) i 
discours (razgovor), zasпiva se па upotreЬi vremeпa: и пaraciji оsпоvпо vreme saopstavaпja 
dogadaja је passe simple, dakle aorist, koje ostaje vап domasaja lica koje preпosi doticпi 
dogadaj ю. U govoru - upotreba passe simple-a пе belezi se па savremeпom jezickom 
stupпju, а aorisпa zпасепја supstituisaпa su drugim oЫicima t'raпcuskog vremeпskog 
sistema, пајсеsсе slozeпim proslim vremeпom i imperfektom. Fraпcuski aorist potisпut је, 
dakle, sa рlапа razgovora ili ро Belicu iz siпtaksickog iпdikativa, па рlап pripovedaпja ili 
ро Belicu и siпtaksicki relativ. U toj siпtaksickoj funkciji ovaj fraпcuski glagolski oЫik 
izguЬio је vremeпska obelezja: пjime se saopstava proces koji је и celosti realizovaп и 
proslosti. К vaпtitet i kvalitet trajaпja, пiti relacije sa drugim procesima, пisu пjegove odlike; 
пjegova odlika је svrseпost, accomplissemeпt, и jedпom iпtervalu koji se пе dodiruje sa 
intervalom aktuelnih zhivanja, te је odatle iskljucena upotreba licпih zameпicaja, ti, koje 
su iпdikatori razgovornog jezickog рlапа, iz cega proizilazi da је fraпcuski aorist пedeik
ticka kategorija, te se kao takva пеdvојЬепо svrstava и forme kojima se obelezavaju vidska 
zпасепја. u komЬiпaciji sa imperfektom passe simple saciпjava Ьiпami par kojim se и 
пaraciji prikazuju пesvrseпi i svrseпi procesi пezavisпo od vremeпskog deiksisa, ра se kod 
mпogih gramaticara moze procitati da su aorist i imperfekat и fraпcuskom jeziku oЫici 
determiпisaпi zпасепјеm vida, а пе vremeпa. 

U savremeпom srpskom jeziku upotreba aorista и gc vomim situacijama distriЬuira 
se prema geografsko-liпgvistickim regioпima, ali је od ovoga zпacajnija njegova distriЬu
cija prema jezickim registrima. " ... Aorist је," - kaze profesor Mihailo Stevaпovic, 11 

- "и 
pripovedaпju svake vrste, ра i и svakodпevnom razgovornomjeziku pripovedпog karaktera, 
vrlo oblcan. Jedino је тапје иоЬlсајеп и poslovпom jeziku. А и jeziku knjizevnosti opet - и 
jeziku beletristike, aorist је do danas па toj strani ostao и vrlo sirokoj upotrebl, dok је и 
intelektualnom stilu izuzetпo redak, ako se uopste upotreЬljava и пјети. " Ovo posledпje, 
da aorist пiје jezik iпtelektualnog stila, potvrduje profesor Momcilo Savic и svom istrazi
vanju zasnovaпom па korpusu balkaпskih jezika о upotreЬi proslih vremeпa u jeziku 

9 
Belic, о.с. 104. 

IO Benvenist, о.с. 241. 
11 М. Stevanovic, Savremeni srpskohrvatsЮ jczik, 11, str. 632. 
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nauke12 и kome konstatuje da su sinteticke foпne za izrazavanje proslosti и tom registru 
srpskog jezika и potpunosti zamenjene perfektom svrsenih ili nesvrsenih glagola. 

Dve su konstatacije Ьitne za dalji tok ovoga saopstenja: prvo, da se aorist и srpskom 
jeziku moze pojaviti i na planu pripovedanja i na planu razgovora; drugo, da se aorist и 
svakoj situaciji moze zameniti, i ima tendenciju zamenjivanja, perfektom, te је и nekim 
jezickim registrima sasvim nepoznat. 

Razmotrimo prvu konstataciju. Kada govorimo и ovom radu о upotreЬi aorista и 
pripovedanju i razgovoru, teпninima pripovedaпje i razgovor pridajemo identicno znacenje 
koje и gramatici srpskog jezika imaju sintaksicki indikativ i sintaksicki relativ. Opcija za 
teпnine pripoveda.пje i razgovor priЬlizava nas teпninoloski Benvenistovoj podeli i omo
gucuje da se lakse orijentisemo и analizi cinjenica. Prema tome analizirajuCi upotrebu 
aorista и razgovoru, mi је identifikujemo sa sintaksickim indikativom gde " ... aorist znaci 
radnju koja se izvrsila neposredno pred momentom saopstavanja ... 13 а и pripovedanju, dakle 
и sintaksickom relativu, "radпju koja је tada, tj. опdа Ьila kada. se izvestaп тотепаt и 
proSlosti odreduje. 14 Ako isporedimo ovo dvoje", - zakljucuje Aleksandar Belic, "ondaje 
јаsпо da и siпtaksickom iпdikativu (и stvarnom govoru) aorist ima zпасепје vremeпa, i to 
odredeпog vremeпa, ograпiceпog па тотепаt пeposredпo pred тотепtот saopstavaпja, 
а и siпtaksickom relativu (и stvarnom pripovedaпju) - svodi se па zпасепје vida: оп zпaCi 
izvrseпi тотепаt јеdпе impeifektivпe ili peifektivпe radпje и proSlosti koji se desio pre ili 
posle ili и vreme vrseпja druge radпje. "15 

Aorist se, prema drugoj gore datoj konstataciji, и srpskom jeziku tu i tamo upotreb
ljava, ali njega uvek mogu supstituisati perfekt i perfektivni prezent. Za razliku od 
francuskog aorista koji је potpuno zamenjen perfektom и govomom jeziku srpski aorist se 
odrzava i и govomom jeziku, mada intenzitet njegove upotrebe i frekvencija njegovih 
foпni, narocito formi imperfektivnih glagola1

(i, pokazuju veliki stepen regresije. Nije 
uputno govoriti na ovom nivou jezickog razvoja da се jedna foпna isceznuti iz jezickog 
sistema, ali moramo primetiti da su, и odnosu na grcka sporedna vremena, 17 imperfekat, 
aorist i pluskvamperfekat, ti isti oЫici ~rpskog vidskog sistema pomerili svoja znacenja и 
odnosu na prvoЬitna svojstva kazivanja vremenske relacije, ukrstivsi se sa vidski r.azvijenim 
perfektivnim i imperfektivnim glagolskim foпnama. Sve sto kazemo aoristom mozemo 
kazati i perfektom i svrsenim prezentom; aorist, upravo kao imperfekat i pluskvamperfekat, 
nemaju svojih stalnih i obaveznihjezickih registara, mada nisu и potpunosti ispraznili svoja 
znacenja. Upravo na tom stepenu upotrebe nalazi se i francuski aorist. I to imje zajednicko. 
Medutim, identicne sintaksicke funkcije aorista и srpskom i francuskom jeziku susrecu se 
и pripovedanju, odnosno и naraciji, odnosno и sintaksickom relativu, dakle na planu vidskih 
znacenja. U razgovoru, tj. и Benvenistovom discours ili Belicevom sintaksickom indikati
vu, gde su izrazena vremenska znacenja, aorist se moze konstatovati samo и sistemu srpskog 
jezika. Francuski ga nema. I ta cinjenica, lingvisticki krajnje interesantna, ukazuje na 
istovremeno preplitanje znacenja kategorija vida i vremena: srpski jezik ciji је glagol 

12 М. Savic, Moyens d'exprimer Је temps passe dans Је sty\e scientifique des langues des peup\es ba\kaniqнes, 
in Melanges Skok, JAZU, 1985, 449-460. 

13 Belic, о.с. 114. 
14 Љidem, 114. 
15 Љidem, 114. 
16 Stevanovic, о.с. 639. 
17 Budimir, Crepajac, о.с. 114. 
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obelezen vidom, odrzava, pored vidskog, i deikticko, dakle vremensko znacenje aorista; s 
druge strane francuski jezik, ciji glagol poznaje samo vreme, и oЫiku svog aorista razvio 
је vidske osoЬine. 

Dusanka Тосапас 

AORISTE, V ALEUR ЕТ EMPLOI DAUS LES SYSTEМES TEMPOREL ЕТ ASPECТUEL 
Resume 

L'objet de Ја preseпte recherche porte sur Jes vaJeurs de J'aoriste еп Jangues serЬe et fraпyais. L'iпteret еп 
est impose par Ја differeпce des systemes verbaux de deux Jaпgues, Је serЬe fопсtiоппапt sur J'aspect, Је fraпyais 
sur Jes temps. 

Dans J'ordre syпchroпique J'::юriste s'appuie sur d'ancienлes vaJeurs grecques: еп franyais iJ partage ses 
vaJeurs eпtre Је passe simpJe et Је passe compose, tandis qu'eп serЬe Jes vaJeurs heritees soпt coпceпtrees а uпе 
seuJe fonne: aoriste. 

L'ideпtite daпs J'empJoi de J'aoriste еп franyais et еп serЬe se maiпtieпt sur Је pJan de Ја пarratioп ou iJ 
exprime uп proces accompJi а uп momeпt iпdefiпi et decoupe de J'actueJ. 

C'est s.ur Је pJan du discours que Jes contrastes sont evideпtes. Pendaпt que Је fraпyais пе соппаit pas de 
passe simpJe dans J'usage de l'oraJ, pour Је serЬe оп coпstate Је suivaпt: 

- J'aoriste aparait daпs Је discours aussi Ьiеп que dans Ја пarratioп; 

- J'aoriste est Је pJus souveпt substitue par Је parfait ou Је preseпt perfectif; 

- certains registres пе connaisseпt pas J'empJoi de J'aoriste, donc iJ а une tепdапсе de regression. 

151 



Plemenka Vlahovic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

О PRISTUPU GRAМATICКIM ODNOSIMA ASPEKTA 1 VREMENA 
U FRANCUSKOM 1 SRPSKOM JEZIKU 

Kategorije aspekta i vremena koje su svojstvene mnogimjezicima postoje u francus
kom i u srpskom jeziku. 

Posto se te kategorije smatraju i zovu gramatickim kategorijama, koje Ј. Vendryes 
definise kao pojmove sto se izrazavaju posebnim morfemima (Vendryes, 1950: 106), tj. kao 
spojeve gramatickih znacenja i posebnih formalnih oznaka, namece se pitanje da li u 
francuskom postoji kategorija aspekta, kad se zna da u tom jeziku nije izgraden sistem 
posebnih oznaka za aspekt. Takvo pitanje zahtevalo Ьi verovatno podrobniju raspravu kojoj 
mi u ovoj prilici ne mozemo dati dovoljno prostora. Ukazali Ьismo samo na dve konstatacije 
iz lingvisticke literature о kategoriji aspekta, koje nam se Cine podsticajnim za razmisljanje 
о mogucem odgovoru na postavljeno pitanje. 

Ј. Vendryes kaze da francuski jezik moze da izrazi aspekt posto za to nalazi sredstva 
cim se oseti takva potreba, ali da u francuskom aspekt nije redovna gramaticka kategorija 
(isto, str. 131 ). 

Е. Coseriu navodi da u razlicitimjezicima postoje mogucnosti razlicitog komblnova
nja aspekatskih i temporalnih dimenzija koje odgovaraju kategorijama, i to kako unutardi
menzionalnog tako i medudimenzionalnog komblnovanja. U tom kontekstu sagledava i 
odnos izmedu slovenskog aspekatskog sistema i aspekatskih sistema drugih jezika, isticuCi 
da ista dimenzija moze da bude dominantna u jednom jeziku, а da to ne bude u nekom 
drugom. Moze se smatrati da slovenski aspekatski sistem pociva na opoziciji imperfektiv
nost-perfektivnost i da izrazava dalje distinkcije, posebno unutar imperfektivnosti, ali to 
nikako ne znaCi da Ьi isti tip i isti red koblnovanja morali postojati u svim jezicima koji 
imaju aspekt (Coseriu, 1980: 16-7). 

Aspekt i vreme svakako su pojave kategorijalnog reda. Mi ih shvatamo kao opste 
kategorije misljenja i jezika. I u jeziku, kada im se pripisuje gramaticki sadrzaj, one su 
apstraktni pojmovi i u razlicitim jezicima mogu se izrazavati razlicitim sredstvima. 

U ovom saopstenju mi сето govoriti о jezickim sredstvima koja sluze za obelezava
nje aspekta i vremena u francuskom i srpskom jeziku i ukazati na neke Ьitne momente u 
sagledavanju gramatickih odnosa aspekta i vremena u sistemima dvaju jezika. 
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Francuski jezik se odlikuje veoma razvijenim sistemom glagolskih vremena koji је, 
и procesu formiranja jezika, skoro и celini preuzet iz latinskog jezika, uz manje ili vece 
fonetske i morfosintaksicke modifikacije glagolskih oЫika, а potom obogacen novim 
oЫicima. 

Tendencija ka analitickim oЫicima, koja se javlja и vulgamom latinskom i docnije 
nastavlja и romanskim jezicima, dovela је do stvaranja novih formi za izrazavanje anteri
ornosti и proslosti, о сети iscrpno i pregledno pise Р. Tekavcic и svom prirucniku "Uvod 
и vulgarni latinitet". 

Prema Tekavcicu, latinski sinteticki perfekt - koji objedinjuje indoevropski aorist i 
perfekt i - ima dva znacenja: 1. oznacava radnju sto se jednom и proslosti ostvarila i nema 
vezu sa vremenom govorenja i 2. oznacava radnju izvrsenu и proslosti, Ciji rezultat traje i 
и vreme govora - prenesen је и romanske jezike, te i и francuski, uz razdvajanje njegovih 
znacenja. Naime, prihvacen је latinski sinteticki oЫik sa prvim znacenjem kao romanski -
i francuski - aorist, dok је za drugo znacenje vec и vulgarnom latinskom stvoren novi 
analiticki oЫik od participa perfekta (koji i obelezava svrsenost) i pomocnog glagola koji 
sadrzi gramaticke morfeme. 

Analiticki oЫici mogli su imati uzore u slozenim oЫicima pasiva klasicnog latinskog 
za izrazavanje anteriornosti (portatus sum, portatus eram, portatus ero); и deponentnim 
glagolima (hortatus sum, hortatus eram) i narocito и latinskim izrazima tipa portatus habeo, 
koji, pak, ne izrazavaju anteriornost vec samo rezultat radnje. 

Sledstveno novonastalom slozenom oЫiku perfekta aktiva sastavljenom od prezenta 
pomocnog glagola i participa perfekta pasiva, koji izrazava anteriornost prema prezentu, 
stvoreni su paralelni slozeni oЫici: jedan sastavljen od imperfekta pomocnog glagola i 
participa za izrazavanje anteriomosti prema proslom vremenu i jedan sastavljen od futшa 
pomocnog glagola i participa za izrazavanje anteriornosti prema buducem vremenu, npr. 
prema porto : habeo partatum; prema portabam : habebam portatum; prema portabo : 
habebo portatum. 

Umesto latinskog sintetickog futura stvorenje novi romanski sinteticki futur (Tekav
cic, 1970: 133-5). 

U skladu sa naznacenom tendencijom romanskih jezika ka analitickim formama, za 
francuski sistem glagolskih vremena karakteristicno је i odbacivanje latinskih sintetickih 
formi pasiva - osim participa perfekta pasiva i stvaranje analitickih formi. Р. Skok predo
cava da је francuski jezik, kao i svi romanski jezici, nasledio iz latinskog jezika "samo 
pasivnu ideju, t.j. smisao za pasivnu konstrukciju", ali је umesto sintetickog oЫika s 
karakteristicnim nastavkom -r "dalje razvio sintakticku perifrazu sa esse, koja је djelomice 
postojala i и lat. jez ... " (Skok, 1939, 11:92). 

Za izrazavanje anteriomosti, pored navedenih analitickih oЫika perfekta, pluskvam
perfekta i futura 11, и francuskom jeziku nastao је passe anteerieur koji oznacava upravo 
zavrsenu proslu radnju sto prethodi drugoj prosloj radnji koju obelezava passe simple, а za 
"buducu radnju и proslosti" i anteriornost prema toj radnji stvoreni sufutur du passe ifutur 
anterieur du passe. 

Svim ovim oЫicima treba dodati i "viseslozene oЫike", kako ih naziva V. Draskovic, 
tj.formes surcomposees (Drskovic, 1969:65). 

1 kad se uzme и obzir da passe simple i njegov korelat passe anterieur iscezavaju u 
govoru i zadrzavaju se samo и pisanom kodu, и francuskom glagolskom sistemu ostaje 
mnostvo oЫika za oznacavanje prevashodno vremena, sto potvrduju mnogi lingvisti, а 
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takvog је misljenja i Vendryes koji govori о bogatstvu oЫika glagolskih vremena naslede
nom iz latinskog jezika i dodaje, pozivajuCi se na Brugmanna, da izrazavanje vremena u 
latinskom jeziku predstavlja novinu u odnosu na indoevropski jezik koji је prvenstveno 
izrazavao aspekt. On о tome dalje kaze: 

L'indo-europeen etait beaucoup moins preoccupe de marquer le temps que la duree. 
Се qui l'interessait dans urie action, се n'etait pas d'indiquer а quel moment (passe, present 
ou futur) s'accomplissait l'action, mais de marquer si on l'envisageait dans sa continuite ou 
а un point seulement de son developpement, si c'etait le point initial ou le point final, si 
l'action n'avait lieu qu' une fois ou se repetait, si elle avait un terme et un resultat (lsto, str. 
116-7). 

Moglo Ьi se pretpostaviti da је razvoj kompleksnog sistema glagolskih vremena u 
francuskom jeziku doprineo zapostavljanju izgradivanja sistema posebnih morfema za 
oznacavanje aspekta. S druge strane, zbog nepostojanja takvog sistema, glagolska vremena 
preuzimaju i funkciju obelezavanja aspekta. 

Glagolska vremena indikativa oЬicno se prikazuju na vremenskoj osi, na kojoj se 
svako od njih rasporeduje u odredeni interval. Polazna tacka/reper za odredivanje simulta
nosti, anteriornosti i posteriomosti је vreme govorenja, tj. interval rezervisan za prezent 
koji oznacava simultanost. Prema tom reperu, anteriornost oznacava passe compose, а 
posteriornostfutur aпterieur ifutur simple. Ako је reper neki trenutak u proslosti, simulta
nost oznacava imparfait, anteriomost plus-que-parfait, а posteriornostfutur aпterieur du 
passe i futur du passe. Tako su, dakle, stvorena dva podsistema vremena, vezana za dva 
repera: prezent i imperfekt. 

Neki lingvisti tu ukljucuju i druga vremena. Со Vet, npr. prvom podsist~mu dodaje 
jos passe receпt, passe surcompose i futur prochaiп, а drugom passe receпt du passe, 
plus-que-parfait surcompose i futur prochaiп du passe, sa napomenom da su ta vremena 
paralelna sa nekim drugim vremenima, а za razliku od njih, imaju i dodatna znacenjska 
obelezja temporalnosti (Со Vet, 1980:35). Prema tumacenju G. Gougenheima, futur 
prochaiп i passe receпt spadaju u glagolske perifraze, ali teze integrisanju и sistem 
konjugacije (Gougenheim, 1971: 1 ). 

U odnosu na kategoriju vremena koja se oznacava koherentnim sistemom glagolskih 
oЫika, kategorija aspekta и francuskom jeziku oznacava se razlicitim sredstvima. 

Francuski glagoli su и veCini slucajeva vidski neobelezeni buduCi da nemaju posebne 
morfeme sa vidskim znacenjem. Samo manji broj glagola obelezava aspekt preverЬima i 
uopste afiksima, и koje se ubrajaju prefiksi re, еп i morfem se (sam ili и komЬinaciji sa еп), 
koji oznacavaju perfektivnost, npr.: rabattre/abattre (oboriti/obarati), s'en:fuir/fuir (pobe
Ci/Ьezati), s'eпdormirldormir (zaspati/spavati) i sufiksi -ill, -ot, koji oznacavaju iterativnost, 
npr.: sautiller/sauter (skakutati, poskakivati/skakati), tremЫoter/tremЫer (podrhtava
ti/drhtati). Neki glagoli nastali na taj nacin dob~aju, dakle, razlicito vidsko znacenje od 
osnovnog glagola s kojim cine par. 

Stoga se u francuskom jeziku za obelezavanje pojedinih vidskih znacenja koriste 
druga sredstva, kao sto su prilozi i priloski izrazi, glagolske perifraze, leksicka sredstva i, 
kako је vec receno, и znatnoj meri sintaksicka sredstva - oЫici glagolskih vremena. Aspect 
duratif izrazava se prilozima епсоrе, saпs cesse i dr. glagolskim perifrazama etre еп train 
de + iп..f, rester а+ iп..f i dr.; aspect poпctuel (тотепtапе) prilozima i priloskim izrazima 
deja, subltement, tout-a-coup i dr. i perifrazom veпir de + iпf; aspect iteratif priioskim 
izrazima de temps еп temps, par momeпts i dr.; aspect iпchoatif samo perifrazama сот-
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тепсеr а + iпf i se mettre а + iпf, а aspect terminatif perifrazamafiпit de + iпf, fiпir par 
+ iпf, achever de + iпf О tome govori V. Draskovic и svojoj studiji "Razlika izmedu 
francuskog i srpskohrvatskog glagolskog vida" (Draskovic, 1969: 104-5). 

Kada glagolski oЫici oznacavaju interval и kojem se odvija proces sagledavan prema 
pomenutim reperima, oni dobljaju svoja vremenska znacenja ukljucujuCi i obelezje acco
mpli, kakvo imaju slozeni oЫici (formes composees ): perfekt, pluskvamperfekt i anteriorni 
futur i naroeito viseslozeni oЫici (formes surcomposees) ili obelezje поп accompli, kakvo 
imaju prosti oЫici (formes simples): prezent, imperfekt i poglavito futur. Svoja vidska 
znacenja peifectif/impeifectif i dr. glagolski oЫici za oznacavanje vremena dobljaju и 
sintaksickim odnosima sa drugimjezickimjedinicama kao segmenti iskaza, tj. и kontekstu. 

U poredenju sa francuskim, и srpskom jeziku, koji ima dva odvojena sistema: sistem 
glagolskih oЫika za oznacavanje vremena i sistem prevashodno morfolo~kih oznaka za 
aspekt, uspostavljaju se drugaciji gramaticki odnosi vremena i aspekta. U srpskom jeziku 
razvijeniji је i bogatiji sistem oznaka za aspekt od sistema glagolskih oЫika za vreme, а и 
francuskom, kao sto је receno, veoma је razuden sistem glagolskih oЫika za vreme, а nije 
izgraden sistem posebnih oznaka za aspekt, sto ima i odredene implikacije na poredenje 
kategorija vremena i aspekta и tim jezicima. 

U srpskom jeziku, kao i и francuskom, postoje prezent, perfekt, imperfekt, aorist, 
pluskvamperfekt, futur 1 i futur П. Та vremena imaju podudarna ili slicna relevantna 
znacenja sa svojim korespondentima и francuskom jeziku. Bitna razlika oCituje se и 
funkcionisanju postojecih glagolskih vremena и ovim jezicima: и francuskom, kao i и 
latinskomjeziku, glagolska vremena podlezu pravilu о slaganju vremena (concordance des 
temps ), dok и srpskom jeziku takvo ogranicenje ne postoj i, sto na ni vou oЫika dovodi do 
brisanja distinkcije izmedu anteriornosti i simultanosti и proslosti. 

Srpski jezik nema Ыiski futur, Ыiski perfekt, tzv. futur i anteriorni futur za proslost, 
anteriorni perfekt i viseslozena vremena, koji postoje и francuskom jeziku i koji inace 
pruzaju mogucnosti za nijansiranje vremenskih odnosa. 

Tendencija iscezavanja nekih vremena iz govora vise је izrazena и srpskom nego и 
francuskom jeziku. U srpskom jeziku, takva vremena su aorist (uglavnom imperfektivnih 
glagola), imperfekt i pluskvamperfekt, а и francuskom, passe simple i passe anterieur. U 
оЬа jezika pomenuta vremena zamenjuju se drugim, ро vrednosti njima slicnim, vremeni
ma. U srpskomjeziku, aorist se zamenjuje perfektom, imperfekt perfektom i pripovedackim 
prezentom, а pluskvamperfekt obicno relativnim perfektom, krnjim perfektom i pridevski 
upotreЫjenim radnim pridevom. U francuskom jeziku, passe simple se zamenjuje passe 
composeom, а passe anterieur passe surcomposeom. Time se Ьitnije ne remeti konzistent
nost sistema glagolskih vremena francuskog jezika, sto nije bez vaznosti kad se ima и vidu 
i njihova sekundarna funkcija - obelezavanje aspekta (Vlahovic, 1991 :48). 

PolazeCi od francuskogjezika, vec smo ukazali na sustinsku razliku izmedu kategorija 
aspekta u tom i и srpskom jeziku: и srpskom jeziku postoji celovit sistem prevashodno 
morfoloskih oznaka za aspekt, kakav nije izgraden и francuskom jeziku. 

U srpskom jeziku i и drugim slovenskim jezicima aspekt је pretezno obelezen 
osnovom glagola, cesto prosirenom afiksima: prefiksima - preverЬima i dr, ali i akcentima. 
Ро ucenju А. Belica, Ьitno svojstvo slovenskog glagolskog vida, ро kojem se slovenski 
jezici razlikuju od drugih jezika, је "sto је glagolski vid, tj. опо sto lje deo prirode svakog 
glagola, postao и slovenskom prajeziku morfolosko-semantickom osoЬinom glagolske 
osnove" (Belic, 1958, 1:231). 
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Ishodiste glagolskog vida Belic nalazi u indoevropskom injunktivu, koji је ро defini
ciji aorist bez augmenta, cije vidsko znacenje perfektivnosti odgovara znacenju slovenskog 
perfektivnog prezenta, aorista i perfekta kada su oni upotreЫjeni и sintaksickom relativu 
(Belic, 1932:5-7). 

Glagolski vid kao gramaticka kategorija konstituisao se u praslovenskom jeziku iz 
spojeva adverbijalnih recj koje su jzguЬile svoje znacenje i oЫika aorista. U daljem razvoju 
uspostavljenje "odnos svrsenosti i nesvrsenosti na principu slozenih i prostih osnova" (isto, 
str. 25, 36). 

U srpskom jeziku, kao i и drugim slovenskim jezicima, kompleksan sistem vidskih 
oznaka daje mogucnosti za izrazavanje ne samo svrsenosti i nesvrsenosti vec i drugih 
vidskih znacenja, ukljucujuCi citav niz nijansi. 

Na osnovu ovog globalnog sagledavanja gramatickih odnosa aspekta i vremena u 
francuskom i srpskom jeziku mogle Ьi se izdvojiti neke Ьitne karakteristike tih odnosa. 

Unutar glagolskih sistema dvaju jezika ocituju se razliciti gramaticki odnosi aspekta 
i vremena, koji se reperkutuju i na medujezicke odnose ovih kategorija. 

U francuskomjeziku, glagolski oЫici, organizovani и sistem, imaju dvojaku funkciju: 
primarnaje oznacavanje slojevitih vremenskih odnosa, а sekundama obelezavanje aspekta. 
Druge oznake za aspekt, ро svojoj prirodi dosta heterogene, ne Cine poseban sistem. Moglo 
Ьi se, dakle, reCi da је u francuskom jeziku kategorija vremena dominantna и odnosu na 
kategoriju aspekta. 

U srpskom jeziku funkcionisu dva autonomna sistema: sistem glagolskih vremena i 
sistem vidskih oznaka, od kojih је ovaj potonji razvijeniji i slozeniji. 

Sistemi glagolskih vremena francuskog i srpskog jezika delimicno su podudarni. 
VeCina francuskih glagolskih vremena imaju svoje korespondente u srpskom jeziku, ali sa 
razlicitim stepenom ekvivalencije zbog dodatnih vidskih obelezja francuskih vremena i 
zbog odnosa ovih sa drugim vremenima unutar glagolskog sistema. Neka francuska 
vremena nemaju, korespondente и srpskom jeziku, te se njihovi ekvivalenti mogu traziti 
samo medu postojeCim srpskim glagolskim vremenima slicnog znacenja. 

Vidske oznake francuskog i srpskog jezika evidentno se razlikuju ро svojoj prirodi i 
svojoj funkciji izrazavanja vidskih znacenja: svrsenosti i nesvrsenosti i drugih izvedenih 
znacenja. Pojedina vidska obelezja sadrzana и osnovi srpskog glagola prevode se na 
francuski raznorodnim jezickim sredstvima, ne retko uz odredene poteskoce. 
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Plemenka Vlahovic 

APPROCHE AUX RELATIONS GRAMMATICALES ENTRE L'ASPECТ ЕТ LE TEMPS 
EN FRANCAIS ЕТ EN SERBE 

Resume 

Vu Ја compJexite du proЬ\eme que pose се sujet, dans Је present expose, nous nous sommes bomes au 
traitement des categories d'aspect et de temps en francais et en serЬe а partir des moyens Iinguistiques servant а 
transposer ces concepts dans les systemes varbau verbaux des deux Jangues. 

Une comparaison gJobaJe des dit<> moyens Iinguistiques: temps verbaux et marques aspectuelles du francais 
et du serЬe а fait ressortir queJques traits d'ordre general, portant sur Jes relations grammaticaJes entre l'aspect et 
Је temps dans les deux Jangues. 

En francais, iI existe un systeme temporeJ deveJoppe et coherent qui offre de Jarges possiЬiJites d'expression 
des rapports de temps, tout en imposant J'appJication de marques formelles de J'anteriorite, de Ја simultaneite et 
de Ја postriorite. Par contre, une di versite evidente des marques a.<>pectuel\es n'y constitue pas un systeme. L'aspect 
s'exprime par des formes verbaJes, simpJes et composees, designant Је temps (aspect grammaticaJ); par Је contenu 
semantique du verЬe Jui-meme (aspect semantique); par des periphrases verbaJes, des circonstant$, des i1Пixes 
(aspect Jexical). 

En serЬe, fonctionnent deux systemes autonomes: Је systeme temporeJ et Је systeme aspectueJ. 

La plupart des temps verbaux francais ont Jeurs correspondants dans Је systeme temporeJ serЬe, mais 
queJques uns (passe anterieur, futur du passe et futur anterieur du passe) restent sans correspondants serЬes. 

Ра:; rapport au francais, Је serЬe connait un systeme integraJ de marques aspectuel\es: en majeur partie, 
J'aspect est marque par Ie radicaJ meme du verЬe, souvent eJargi des affixes, et par des accents. 
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Predrag Novakov, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PREVODENJE SRPSКIH GLAGOLA SA PREFIKSIМA 
do-, za-, iz- 1 od- NA ENGLESKI JEZIK 

l.UVOD 

Dobro је poznato da se glagolski prefiksi и srpskom, kao i и drugim slovenskim 
jezicima, prvenstveno povezuju sa gramatickom kategorijom glagolskog vida, а poznato је 
i da ti prefiksi uticu i na glagolsku semantiku. Naime, prefiksi ро pravilu menjaju imper
fektivni glagolski vid osnovnog glagola и perfektivni (na primer: PISA Т1 - ZAPISA ТI), ali 
donekle modifikuju i znacenje glagola (ра tako ZAPISA Т1 и odnosu na PISA Т1 sadrzi i 
neke dodatne semanticke komponente ). Zbog takve kompleksne uloge prefiksa postavlja 
se pitanje da li se i na koji nacin sve komponente znacenja srpskih glagola sa prefiksima 
(kako gramaticke tako i leksicke) mogu preneti и neki neslovenski jezik, и ovom slucaju и 
engleski. 

Da Ьi se to pitanje proucilo, poCi се se od korpusa 1 koji se sastoji od srpskog i 
engleskog dela; srpski deo se sastoji od 338 glagola sa prefiksom do-, 352 glagola sa 
prefiksom za-, 562 glagola sa prefiksom iz- i 212 glagola sa prefiksom od-. Тај korpus је 
sacinjen na osnovu glagola koje belezi Recnik srpskohrvatskog knjizevnog jezika Matice 
srpske (i delom Matice hrvatske - и daljem takstu Recnik). Engleski deo korpusa sacinjen 
је pre svega na osnovu oЬimnijih srpsko-engleskih recnika i obuhvata prevodne ekvivalente 
srpskih glagola sa prefiksima. 

Uporedivanjem glagola iz srpskog i engleskog dela korpusa proucice se sredstva 
pomocu kojih se и engleski prenose znacenja srpskih glagola sa prefiksima i izvesti 
odgovarajuCi zakljucci. 

2. SRPSКI GLAGOLI SA PREFIKSIMA 1 ENGLESКI PREVODNI EKVIV ALENTI 

Proucavanje srpskih glagola sa prefiksima iz korpusa pokazalo је da jedan isti prefiks 
и komЬinaciji sa razlicitim osnovnim glagolima moze da izrazi razlicite nijanse znacenja i 
ta cinjenica se odrazava i na prevodne ekvivalente. u radu се se prikazati vece grupe tih 

1 Ovaj korpus је deo obimп.ijeg kшpusa pгipremljenog za doktorsku diseгtaciju Glagulski vid i Aktiuщaгt и 
engleskom i srpskohrvatskomjeziku; taj oЬimniji korpus obuhvata deset prefiksa. 
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zпасепја koje postoje u korpusu i tipicпi prevodпi ekvivaleпti. Napomiпjemo i da se 
proucavaju sато slucajevi prefiksacije osпovпih glagola, а пе i slucajevi kada se osпovпom 
glagolu dodaje i sufiks (kao па priтer u glagolu prepisivati). 

2.1. Prefiks do-

Glagoli sa prefiksom do- тogu se podeliti u tri vece grupe рrета пijaпsama u 
zпасепјu koje izvedeпi glagoli imaju. Neke izvedeпice ozпacavaju samo treпutak u kоше 
se dostize cilj паzпасеп seтaпtikoт osпovпog glagola (na priтer: dograhiti, doznati), а 
neke pokazuju da se do cilja dolazi паkоп izvesпog vrетепа, pri cemu se пaglasava zavrsпi 
segтeпt situacije (to su uglavпoт glagoli koji podrazuтevaju kretaпje, na priтer, doleteti, 
dopesaCiti, doplivati). Tako, па priтer, Recnik znacenje glagola doleteti opisuje kako 
"leteCi doCi, prispeti, pojaviti se gde, stiCi, dospeti", а glagola dopesaCiti kao "pesice stiCi, 
doCi". U takviт izvedenicaтa prefiks ukazuje na postojaпje prostomog cilja, а osпovпi 
glagol pokazuje пасiп па koji se do cilja stize. Uz ova zпасепја, glagoli sa prefiksoт do
тogu da оzпасе i dodatпu koliciпu rada koju treba uloziti da Ьi se odredeni proces doveo 
do kraja (пa_priтer: dozidati, doorati, dovrsiti). 

Srpsko-eпgleski recnici kao prevodпe ekvivaleпte tih glagola uglavпoт пavode 
citave glagolske fraze sto ukazuje na slozeпost seтaпticke strukture glagola sa prefiksoт. 
Tako se, u zavisnosti od пiјапsе zпасепја, u engleskoт srecu sledeCi prevodi: 

(1) а) doleteti - fly up tо/соте flyiпg 

Ь) dotrcati - соте runпing 

с) doveslati - соте rowiпg 

(2) а) dokuvati - cook тоrе uпtil ready 

Ь) dokupiti - buy sоте тоrе 

с) doliti - рош sоте тоrе 

d) dobrati - fiпish picking/pick the reтainiпg part 

(3) а) doznati - coтe/get to know, leam, find out 

Ь) dograЬiti - get hold of, grab 

Engleski prevodi veCinoт sadrze glagole sa objektoт koji oznacava dodatnu kolici
пu, glagole sa predloskoт frazom koja oznacava prostorпi cilj, kao i drнge, specificвe 
glagolske koпstrukcije. 

2.2. Prefiks za-

Glagoli sa prefiksom za- u velikom broju oznacavaju pocetak neke situacije (na 
priтer: zapevati, zavikati) ili treпutпe situacije (па priтer: zagnjuriti se). Ponekad glagoli 
sa oviт prefiksoт тogu da оzпасе i proces u kоте se u potpunosti ostvaruje odredena 
situacija (na priтer: zabetonirati, zagrejati). Tako, na primer, Recnik za glagol zavikati 
belezi zпacenje "poceti vikati", za glagol zadimiti "poceti dimiti", ali i "ispuniti dimom", 
а za glagol zapecatiti "ресаtот zatvoriti". Osiт toga, glagoli sa oviт prefiksoт poпekad 
sadrze i iтplikaciju da situacija traje duze nego sto је pozeljno (na priтer, zabrЫjati se, 
zacitati se). Uz ove nijanse u znacenju, Recnik belezi i specificno zпacenje glagola zaleCiti 
- "privremeno izleciti". 

Engleski prevodni ekvivalenti sadrl.e razlicite glagolske strukture. Na primer: 

(4) а) zavikati - begin to shout 

Ь) zaguliti - begin ро peel 

(5) а) zagristi - таkе а Ьite 
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Ь) zasmejati - make somebody laugh 

с) zapaliti - set fire to 

d) zasiti - sew up 

(6) а) zagrejati - waпn up 
Ь) zabetonirati - set in concrete/cover with concrete 

Као sto prevodni ekvivalenti jasno pokazuju, elementi leksickog znacenja srpskih 
glagola prenose se и engleski pomoeu specificnih sintaksickih struktura i specificnih 
glagolskih izraza. Tako se pocetak situacije najcesce prenosi pomocu kombinacije glagola 
begin i infinitiva osnovnog glagola, trenutna znacenja se mogu preneti dekomponovanim 
predikatima (kao, na primer, make а blte ), а ostvarenje celine situacije moze se preneti 
fraznim glagolima (najcesce uz partikulu ир) ili specificnim glagolskim izrazima. 

2.3. Prefiks iz-
Prefiks iz- (sa varijantama is-, is-) sa osnovnim glagolom takode gradi nekoliko grupa 

znacenja. u korpusu postoje dve vece grupe zпacenja: proces tokom kojeg se situacija 
realizuje и potpunosti, do odredenog cilja (na primer: izgoreti, izgraditi, isprazniti), kao i 
trenutak realizacije odredene aktivnosti (na primer: izvuCi, izgublti). Poпekad proces moze 
da podrazumeva i ponavljanje (па primer, kod glagola poput izgasiti, istrovati). Prefiks iz
u пekim slucajevima ima i prostomo znacenje - prostorпo odvajanje/udaljavanje (па primer: 
izvuci), а и nekim oznacava samo potpunost realizacije ili ponavljanje. 

Prevodni ekvivalenti se i ovoga puta sastoje od glagolskih konstrukcija i fraznih 
glagola. Na primer: 

(7) а) izgoreti - burn down (completely) 

Ь) izbrisati - wipe off/out 

с) istrezniti se - sober up 

(8) а) izbrojati - finish counting, count 

Ь) izmeriti - finish measuriпg, measure 

(9) izgasiti - tum off опе Ьу опе 

Dakle, и prevodu se srecu frazni glagoli, glagoli uz adverbljalnu modifikaciju koja 
oznacava potpunost realizacije situacije, kao i strukture sa glagolom.finish. 

2.4. Prefiks od-
Glagoli sa prefiksom od- и velikom broju slucajeva oznacavaju prostorno odvajanje 

(na primer: odveslati, odgristi), koje moze trajati jedan trenutak ili obuhvatiti izvesno 
vreme. Osim toga, prefiks od- moze da oznaci i negiranje osnovnog glagola, odnosno proces 
suprotan osnovnom glagolu (na primer: odljutiti se, odreci). Konacno, glagoli sa ovim 
prefiksom mogu da znace i proces koji traje do potpune realizacije cilja (na primer: 
odbraniti, odgajiti, odgurati). 

Prevodni ekvivalenti obuhvataju frazne glagole (najcesce sa partikulama away i off), 
glagole sa negativnim prefiksom (najcesce ип-), kao i glagolske izraze sa adverbljalnom 
modifikacijom koja oznacava potpunost ostvareпja situacije. Na primer: 
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( 10) а) odjedriti - sail away 

Ь) odgumuti - push away 

(11) а) odlepiti - unglue/unstick 

Ь) odviti - unwind/uncoil 
( 12) а) odbraniti - defend sucessfully 

Ь) odgledati - watch through 



2.5. Zakljucak 

Uporedivaпje leksickih zпасепја srpskih glagola sa prefiksima i пjihovih eпgleskih 
prevodпih ekvivaleпata ukazalo је па пekoliko cinjeпica. Pre svega, uocljivo је da se и 
eпgleskom jeziku kao prevodпi ekvivaleпti javljaju glagolske fraze sa adverbфlima, sa 
takozvaпim fazпim glagolima (kao begin, finish), frazпi glagoli i samo izuzetпo glagoli sa 
prefiksom. Ocito је da se kompleksпost semaпticke strukture srpskih glagola sa prefiksima 
u eпgleski u skoro svim slucajevima mora preпeti opisпo, sintaksickim, а пе morfoloskim 
sredstvima. Та сiпјепiса јаsпо pokazuje da prefiksacija и srpskom jeziku modifikuje 
glagolsku semaпtiku i uпosi dodatпa semaпticka obelezja и semaпticku strukturu glagola. 

3. PREVODNI EKVIV ALENTI 1 GLAGOLSКI VID 

Као sto је vec rесепо, prefiksacija, osim па leksicko zпасепје, и srpskomjeziku utice 
i па gramaticko zпасепје - glagolski vid. Naime, imperfektivni glagoli паkоп dodavaпja 
prefiksa (bez dodatпe sufiksacije) ро pravilu postaju perfektivпi. Prema tome, u srpskom 
jeziku se, uz malobrojпe izuzetke (dvovidski glagoli poput glagola telefonirati), vec па 
leksickom пivou, vап siпtaksickog konteksta, moze odrediti glagolski vid. U vezi sa tim se 
postavlja pitaпje da li је isti slucaj i sa eпgleskim prevodпim ekvivaleпtima. 

Na to pitaпje se moze odgovoriti ako se pode od tipoloske defiпicije glagolskog vida. 
Naime, savremeпe tipoloske studije defiпisu glagolski vid kao uпutrasпje vremeпsko 
ustrojstvo пеkе situacije2 i ро toj defiпiciji imperfektivпi vid ozпacava situaciju kao 
strukturu, а perfektivпi kao celiпu. Takva odredeпja pruzaju osпovu za uporedivaпje 
sloveпskih i пesloveпskih jezika. 

Dakle, poCi сето od pretpostavke da srpski perfektivпi glagoli iz korpusa predstav
ljaju situaciju kao celiпu. Proucimo li eпgleske prevodпe ekvivaleпte, uocavamo da kod 
пjih па leksickom пivou и veciпi slucajeva пiје moguce jasno odrediti da li situaciju 
predstavljaju kao celiпu ili kao struktшu. Naime, u eпgleskomjeziku se, uz izuzetak glagola 
koji ozпacavaju staпje, glagolske lekseme и licпom glagolskom oЫiku i uz odgovarajuci 
koпtekst mogu upotreblti i и zпасепјu celiпe i и zпасепјu strukture. Na primer: 

(13) а) Не read а book. 

(Procitao је kпjigu.) 

Ь) Не was readiпg а book. 

(Citao је knjigu.) 

Prvi primer predstavlja situaciju citanja kao celiпu, а drugi kao struktшu, ali se ta 
distiпkcija izrazava licпim glagolskim oЫikom, takozvaпim prostim i trajпim. 

Dakle, eпgleski prevodпi ekvivaleпti, ро pravilu, па leksickom пivou пisu vidski obele
zeпi i и odgovarajucem koпtekstu se mogu upotreЬiti i и perfektivпom i и imperfektivпom vidu. 

4.ZAKUUCAK 

Uporedivaпje srpskih glagola sa prefiksima do-, za- iz- i od- i пjihovih eпgleskih 
prevodnih ekvivalenata moze da posluzi kao osnova kako za odredeпe zakljucke о koпtra
stiraпjujezika uopste tako i о slicпostima i razlikama izmedu dva proucavaпajezika. Naime, 
dobro је pozпato da је za uporedivaпje potrebпa polazпa osпova, zajedпicki imeпitelj koji 

2 Comrie (1976):3 
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се sluziti kao merilo. Kada se radi о uporedivanju glagolskog vida и jednom slovenskom i 
jednom neslovenskom jeziku, proЫem polazne osnove је posebno naglasen: potrebno је 
poCi od takvih odredenja koja se mogu primeniti na obajezika. Takva polazna osnova moze 
se naCi и odredenjima koja su postavljena и okviru tipoloskih proucavanja i na osnovu njih 
se щogu stvoriti teorijske pretpostavke za uporedivanje gramatickih znacenja. Tako se moze 
konstatovati da se vidska znacenja и srpskomjeziku obelezavaju vee na leksickom nivou, 
а и engleskom tek kada se glagolska leksema upotrebl и licnom glagolskom oЫiku i/ili и 
odredenom kontekstu. Na taj nacin Ьi se i kategorija glagolskog vida mogla ukljuciti и 
univerzalnu gramatiku, а razlike prisutne и pojedinim jezicima Ьi se mogle tretirati kao 
parametarske varijacije. 

Sto se leksickih znacenja tice, uporedivanje је pokazalo semanticku slozenost srpskih 
glagola sa prefiksima, posto se и prevodnim ekvivalentima najcesce srecu glagolske fraze 
i konstrukcije. 
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Predrag Novakov 

TRANSLATION OF SERBIAN VERBS WIТH ТНЕ PREFIXES DO-, ZA-, IZ- AND OD- INTO ENGLISH 
Sununary 

The paper compares а sample of the SerЬian verbs with the prefixes do-, za-, iz-, od- and their English 
translations. The comparison includes both grammatical and lexical meanings, because the prefixes in SerЬian 
mark aspect, but also modify the seшantic structure of verbs. Starting from the typologicial definition of aspect, 
it is stated that the SerЬian verbs with prefixes express aspect already at the lexical level, whereas English 
translations normally specify aspectual meanings only when used in the syntactic context. As for 1exica1 meanings, 
the coшponents of the semantic structure of the SerЬian verbs with prefixes are expгessed in English шostly Ьу 
verb phrases and verb constructions and only exceptionally Ьу single lexemes. 
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Инеса Марфунина, Москва- Никшић (Филозофски факултет) 

О ГЛАГОЛАХ С НЕПОЛНОЙ ПАРАДИГМОЙ 

Под глаголами с неполной парадигмой подразумеваются глаголы в нас

тоящем или простом будущем времени, не имеющие форм 1 или 2 лица, когда 
они выступают в прямом, не переносном значении. В этих формах воплощается 

действие или состояние производителя, которым является лица, а не предмет. 

Из этого следует, что те значения, которые не сочетаются с представлением о 

действующем лице как субъекте одушевленном, не могут воплощаться в фор

мах 1 и 2 лица. Например, глагол удариШь в значении "нанести удар" имеет 
полную парадигму, в значениях же "начать бить" (о часах) (Часы ударили 

полночь); "начать играть" (Ударили скрипки), "внезапно наступить" (УдарилИ 
морозы), "поr~:ействовать" (Вино уr~:арило в голову); формы 1 и 2 лица отсут
ствуют. 

Неполная прадиrма в большинстве случаев двучленна, но существуют и 

другие варианты: 5-членная парадигма, если неупотребительна только форма 

1 лица (напр., глагол йобедиШь), одночленная (у безличных глаголов). 

В словаре С. И. Ожегова, на который мы опирались, изменяемость по 

лицам приводится непосредственно после глагола, возглавляющего словарную 

статью, напр., пройти: пройду, пройдешь, и то, что в некоторых, а иногда и в 

большинстве значений глагол имеет неполную парадигму, остается неотме

ченным или отмечается непоследовательно. ПройШи имеет неполную парадиг

му в значениях: распространиться (Про шел слух о новом указе), выпасть 

(Прошел дождь), миновать (Прошло сто лет), завершиться (Праздник прошел) . 
. Выявляя глаголы с неполной парадиrмой, цеобходимо учитывать эту особен
ность в подаче материала. 

Обратим внимание на то, что глаголы с неполной парадигмой могут иметь 

ограниченную сочетаемость, обладать избирательным свойством: так, глагол 

разбухнуШь в значении чрезмерно и без особой надобности увеличиться упо

требляется только со словом шШаШы: Штаты разбухли; глагол заосШриШь - с 
существительным внимание. Подтвердим наше замечание ссылкой на наблю

дения Н. Ю. Шведовой, что, например, rлаголы со значением предбытия рож
даШься, зарождаШься сочетаются с определенной rруппой субъектов: талант, 

вера, настроение, страсть, rосударство, слухи, склоки, разговоры (5,28). 
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Можно предсказать, по всей видимости, возможность возник:новения не

полной парадигмы, если форма столь редко употребляется в речи, что не 
воспринимается или с трудом воспринимается в процессе общения. Это каса
ется таких глаголов, как башу (басить), к:авержу (каверзить), к:уролешу (куро

лесить), дубашу (дубасить). Они приводятся в словаре как имеющие полную 

парадигму. Вызывают сомнение также формы zрежусь (грезиться), разнемо

гусь (разнемочься), лихоражусь (лихорадиться). Говорящий ощущает небла

гозвучие формы 1 лица, которое ведет к ее неупотреблению, и стремится 
как-то преодолеть это неблагозвучие. Интересен в этой связи пример из рома

на Ф .М. Достоевского "Подросток", в котором автор употребил не существую

щую в языке форму 1 л. очуiй.ываюсь: Я. воображал тысячу раз, как я 

приступлю: я вдруг очуiй.ываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц 

наших, и так я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кога не завишу 

(Дост., Подросток, М.-Л., 1947, с. 75). 

Хотелось бы заметить, что некоторые глаголы с полной, 6-членной пара

дигмой (во всяком случае в словаре они никакими особыми пометами не 

сопровождаются) сами по себе содержат отрицательную оценку и форма 1 
лица типа бесчинсiй.вую, блужу (т.е. распутничаю), велик:одушничаю, вздорю, 
вихляюсь, вожжаюсь, zнусавлю, к:рохоборсiй.вую, деру (беру много денег) вряд 
ли используются в речи говорящим применительно к самому себе. Их можно 

представить себе только в контексте определенного типа как возражение 

говорящего против оценки, которую ему кто-то дал: "Говорят, я бесчинствую, 

но это неправда"; "Я не вздорю, а отстаиваю свою точку зрения"; "Нет, я не 

деру денег с покупателей". Вряд ли употребительны приведенные в слова ре 

глаголы вешаюсь, вешаешься, вшивею, т.е. лексическое значение может вно

сить ограничения в использование форм 1 и 2 л. 

Мы говорили о тенденции сокращения парадигмы, но возможны случаи 

обратного, противоположного характера, когда глагол обретает в языке но

вую жизнь: так, глагол ойределиiй.ься в значении "определить свое отношение 

к чему-нибудь" в деловом стиле, а именно в языке парламентских заседаний 

активен и, можно сказать, прочно укрепился в саставе фразы "Давайте опре

делимся!", представляющей собою аналитическую форму повелительного на

клонения, в то время как в словаре С.И. Ожегова глагол ойределиiй.ься в 
указанном значении помечен как не имеющий формы 1 лица. Наблюдается 
влияние формы множественного числа, проявляющееся в том, что все чаще 

можно услышать и форму 1 л. ед. числа "Я определюсь", т.е. "займу определен
ную позицию". 

Сведения о глаголах с неполной парадигмой в лингвистической литерату

ре скупы - это обычно немногочисленная группа примеров и лексическая 

характеристика отдельных глаголов или отдельных групп; естественно, всегда 

упоминаются безличные глаголы. Обращается внимание на три причины на

личия у глаголов неполной парадигмы - на лексические ограничения, небла
гозвучие и омонимическое совпадение (напр., лажу соотносительно с лазиiй.ь и 

ладиiii.ь) - (4, 637). 

В книге А. В. Бондарко и Л. Л. Буланина "Русский глагол" отмечено, что 

"достаточно просмотреть несколько страниц толкового словаря, чтобы убе

диться в том, насколько часто встречается помета" 1и2 л. не употр." (1. 145-147). 
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А если просмотреть не несколько страниц, а весь словарь и произвести 

сплошную выборку? Такую работу мы проделали над "Словарем русского 

языка" С. И. Ожегова (3, 1-900) и попытались конкретизировать и семантичес
ки определить группы глагол ов, лексическое значение которых несовместимо 

с представлением о говорящем или сабеседнике как производителях действия. 

Семантические классификации условны и в разной степени детальны: 

например, в книге "Слово и грамматические законы языка. Глагол." под редак

цией Н. Ю. Шведовой и В. В. Лопатина только одио значение "исчезновения" 

подразделяется на 15 подзначений (5, 146). Для глагол ов с неполной парадигмой 
даже не столь детальная классификация дает представление о их разнообразии 

и многообразии. 

1. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ СОБЫТИЙНОСГИ (БЫТИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ВЫЯВЛЕНИЯ, ЗАВЕРШЕНИЯ) 

Это глаголы: бытовать, бывать (Грозы редко бывают зимой), выдаться 

(День выдался солнечный), получиться (При ударе получится взрыв), постичь 

(Его постигнет неудача), прийтись (Праздник придется на среду) и др. 

Одио значение может обслуживаться многими глаголами с неполной 

парадигмой. Возьмем, к примеру, значение "возникнуть". Кроме самих глаго

лов возникнуШь и возникаШь оно реализуется в глаголах: браться (Откуда 

берутся силы?), появиться (Появились новые мысли), представиться (Предста

вилась возможность поехать на стажировку), образоваться (Образовался 

новый отдел), напрашиваться (Напрашивается мысль), подняться (Поднялся 

переполох), родиться (Родилась идея), вырасти (Выросли корпуса завода). 

Все эти глаголы, которых насчитывается свыше 100, означают действие 
или состояние, которое нельзя связать с говорящим или сабеседником. 

2. ГЛАГОЛЫ С УЗУ АЛЬНЫМ ЗНА ЧЕНИЕМ 

Значение узуальности представлено, например, в глаголах: вестись (У нас 

уж исстари ведеШ.ся, что по отцу и сыну честь. Грибоедов); водиться (В Ниле 
водятся крокодилы); возбраняться (Возбраняется портить книги); вырабо

таться (Выработалась привычка бегать по утрам); полагаться) Дипломную 

работу полагается печатать в 4-х экземплярах); водиться -быть традици

онными (У них на масленице жирной водились русские блины); падать-об 
ударении (Ударение падает на гласный); писаться (Собственные имена 

пишутся с большой буквы); повестись (Так повелось издавна). 

Сюда же относятся глаголы: практиковаться (быть в обыкновени), при
личествовать, пристать (оказаться соответствующим), производиться, содер

жаться, состоять (иметь своим содержанием), употребляться. Всего в группу 

входит около 30 глаголов, означающих такое действие-состояние, которое 
говорящий или собесеник производить не могут, но на которых оно распро

страняется. 

3. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕЙСГВИЯ 

Эти глаголы называют действие, которое нельзя совершить в одиночку. 

Они имеют особенность: неполнота парадигмы проявляется в невозможности 
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форм 1 и 2 л. еидинсШвенноzо числа, но в наличии форм 1 и 2 лица множесШ
венноzо числа. Напр., ШолйиШься. Мы толпимся у входа. Не толпитесь ! 

Глаголы этой группы имеют словообразовательные особенности: 1) об
разуются префиксальным способом: а) путем присоединения префикса НА-; 
значение - центростремительное движение с оттенком квантитативности: на
бежать, набиться, налезть, налететь, наплыть, наползти, насесть (На сахар 
насело много пчел); б) путем присоединения префикса ПЕРЕ-; значение -
охваченность действием многих: перебеситься (заболеть бешенством): В жару 

перебесилось много собак; пережениться, перешiдать; 2) образуются префик
сально-постфиксальным способом: а) с префиксом РАЗ-, имеют значение це
нтробежного движения: разбежаться, разлететься, расплыться и т.д.; с 

префиксом С-, имеют значение центростремительного движения: сгрудиться, 

скопиться, скучиться, сойтись, стянуться и т.д. 

Кроме указанных, приведем глаголы: рассесться (сесть по местам), 

высыпать (Ребята высыпали на школьный двор), группироваться, полечь 

(Многие полегли в этом сражении), растеряться (Растерялись все пуговицы), 

скреститься (сочетаться), тесниться. Всего зафиксировано со значением кол

лективного действия 55 глаголов. 

4. ГЛАГОЛЫ С ДЕСГРУКТИВНЫМ ЗНА ЧЕНИЕМ 
(ТИПА РАЗРУШАТЬСЯ. ПОРТИТЬСЯ. ИСЧЕЗАТЬ) 

Это значение понимается здесь в широком смысле (не только как раз

рушение в результате отделения части). Глаголы этой группы образуют 

большой массив, из которого можно выделить целый ряд глаголов со значени

ем "портиться": линять (о ткани), ломаться лупиться, мелеть, сечься (о ткани), 

гнить, горкнуть, жухпуть, червиветь, киснуть, ползти (Ткань ползет), редеть, 

сесть(Платьесело),трухляветь,тускнеть,тухнуть,мутнеть,червиветь. 

Со значением "исчезнуть" отметим глаголы: атрофироваться, ликвидиро

ваться, мереть, дохнуть, околеть, редуцироваться, свернуться (Производство 

свернулось), слезть (Позолота слезла), ухнуть (Денежки ухнули). 

Со значением разрушения глаголы весьма разнообразны, напр., 

рушиться, взорваться, сломаться, разлететься (разбиться), дробить, рваться. 

Опираясь на словообразовательные особенности, можно отметить 

большую употребительность деструктивных глаголов с префиксами: ВЫ

(выгнить, вымокнуть, вымерзнуть, выкрошиться, выесть); ЗА- (заваляться, 

запустеть); ОТ- (отлипнуть, отмерзнуть); ПЕРЕ- (перержаветь, пересохнуть). 

Большое количество глаголов с деструктивным значением образовано 

префиксально-постфиксальным способом: разлезться, рассохнуться, срабо
таться (Винт сработался), распасться. 

Глаголов деструктивного значения с неполной парадигмой около 250. 

5. ГЛАГОЛЫ, ОЗНА ЧАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ, МЕСГОНАХОЖДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ФОРМЫ, ВРЕМЯ 

Прежде всего заметим, что значение движения понимается в широком 

смысле и речь идет не о глаголах движения типа бегать-бежать, ходить-идти, 

составляющих замкнутую группу. Значение движения мы усматриваем и в 
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глаголах: колебаться (Маятник колеблется), колыхаться (Волны колышутся), 

переброситься (Пламя перебросилось на соседний дом) и многих, многих дру

гих. 

Большую группу составляют глаголы, действие которых связано с водой: 

бить (фонтаном), влиться, бурлить, впадать, насочиться, пузыриться, рас

плыться, выплескаться, вытекать, литься, забрызгать (Вода забрызгала из 

крана), запениться, затечь, капать и др. 

Со значением движения тесно связано значение местонахождения: вен

чать (Башню венчает шпиль), лепиться, локализоваться, залечь, нависнуть; 

пространства: втиснуться, втянуться, вдаться, концентрироваться, прилегать, 

пролегать, раскинуться, распростереться, расселиться; формы: выровниться, 

громоздиться, закруглиться, зиять, змеиться; времени: длиться, замедлиться, 

затянуться, настать, отстать (о часах), пройти (о времени), уйти (о молодости), 

ускориться. 

В общей сложности данная группа глаголов включает свыше ЗОО слов. 

6. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА, ВЕЩЕСТВА 

Различные состояния могут характеризоваться как: 

- влажность: влажнеть, напитаться, всосаться, впитаться, мокнуть, замок
нуть, набухнуть, отмокнуть 

- горячий-холодный: теплиться, гаснуть, греться, жариться, греться, ки
петь, затопиться, искрить, нагорсть, нагреться, тлеть, полыхать, обуглиться, 

затухнуть,охладиться 

- твердый-мягкий: лубенеть, мякнуть, засахариться, кристаллизоваться, 

отвердеть, размягчиться 

- кислый: бродить (киснуть), створожиться 

- грязный: грязнеть, загрязниться, въесться 

- превращаться в пар, дым: улетучиться, выкиветь, дымиться, коптить, 
куриться 

- дойти до определенной кондиции: выстояться, вылежаться 

- сухой: сушиться (Фрукты сушатся в печах), вялиться, обветреть 

-быть липким, масляным, густым, жидким: липнуть, маслиться, мылиться, 
клеиться,настояться,отстояться,растопиться 

- менять форму: морщиться мяться, расплющиться, сплюснуться, спла

виться, спрессоваться, сваляться 

- осесть на поверхости: наплыть, нарасти, насесть, наслоиться, намерз

нуть, окислиться, осажда ться, осесть, прикипеть, присохнуть, ржаветь 

- пропитываться чем-нибудь: прорезиниться, промариноваться, прокрах
малиться, просолиться, просипиртоваться 

Всего глаголов в 6-ой гуппе- свыше 200. 
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7. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО СОСГОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В значении этих глаголов содержится представление о болезни, которой 
подвергается человек помимо своей воли, понятно поэтому, что форма 1 и 2 
лица как правило отсутствует. 

Кроме глаголов со значением положительных процессов: прорезаться, 

выправиться, зажить,залечиться,кудрявиться,курчавиться,поджить,перева

риться, рубцеваться, - все остальные означают отрицательные для человека 

процессы: бить (о лихорадке), воспалиться, раззудеться, высыпать (о сыпи), 

гноиться, запечься, корежить, ныть (о зубах), падать (о волосах, зубах), разбо
леться (Голова разболелась), крепить, слабить. 

Компактную группу со значением физического состояния лица образуют 

безличные глаголы: знобить, нездоровиться, познабливать, разнемочься, 

спаться, спереть (дыхание ), тошнить, мутить. Невозможность формы 1 лица, 
называющей субъект состояния, компенсируется у этих глаголов эксплициро

ванной или неэксплицированной словоформой дательного или винительного 

падежа: Ему взгрустнулось. Ве познабливает. 

Глаголов со значением физического состояния человека, личных и без

личных, насчитывается более 100. 

8. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСГОЯНИЯ 

Глаголы с неполной парадигмой, относящиеся к этой группе, называют 

состояние, связанное с понятиями ум, душа, сердце и некоторыми другими: 
вскружиться (Куда как чуден саздан свет! Пофилософствуй - ум вскружиШься. 
Грибоедов); выболеть (Вся душа выболела); закрасться - закрадыаться (Закра
лось подозрение); помрачиться (Ум помрачился); изболеться (Душа изболелась 

о детях); устояться (Хар актер устоялся); видеться (Все видится в черном цвете); 

даться (Математика ей не дается); запечатлеться, зудеть (В голове зудела одна 

мысль); навязнуть (в зубах), охватить, накатить (Тоска накатила). 

Психологическое состояние выражается и целым рядом безличных гла

голов и личных в безличном употреблении: везти, взгрустнуться, вздуматься, 

посчастливиться, хотеться, взорвать (Меня взорвало ), пронести (Беду пренес
ло ), нагореть (Мне нагорело за разбитую вазу). 

8-ая группа сравнительно малочисленна, в нее входит 40 глаголов. 

9. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ДЕЙСГВИЯ (СОСГОЯНИЯ) СГИХИИ 

Глаголы, называющие состояние стихии, могут быть личными и без
личными. 

Личные: вечереть (День вечереет), брезжить(ся) -Брезжит рассвет; веять, 

разыграться, разгуляться (Разгулялась непогода), взвихриться, завернуть (За

вернули морозы), крепчать, леденить, накрапывать, холодать (Погода холода

ет), моросить (Дождь моросит) и т.д. 

Безличные: вызвездить (К ночи вызвездило ), светать, смеркаться. 

Объединение в пределах одной группы личных и безличных глаголов 

(также, как это сделано в 7 и 8-ой группах) преднамеренно и имеет целью 
показать одинаковый для них признак - отсутствие форм 1 и 2 лица. 
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Глаголов с указанной семантикой около 30. 

1 О. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ 

Подавляющее большинство этих глаголов называет зрительное восприя

тие: виднеться, видеться, впериться (устар.), блуждать (о взгляде), меркнуть, 
мсрцать, мигать (Вдали мигает огонек), троиться (Изображение троится), 

(за)сверкать, (за)светиться, изобразиться, озариться и т.д. 

Замкнутую группу составляют глаголы со значением проявления цвета: 

белеть(ся), голубеть, желтеть(ся), краснеть(ся), пестреть, рдеть, темнеть(ся), 

чернеть( ся ). 

Со значением обоняния отмечены глаголы: попахивать, провонять 

(Одежда провоняла рыбой), нестись (С полей несется запах скошенной травы). 

Вкусовое ощущение представлено глаголами: отзывать (Молоко отзыва

ет горечью ), кислить, горчить. 

Слуховое восприятие называет глагол вняШь (И внял я ангелов полет. 

Пушкин), донестись (Донеслись звуки рояля). 

Всего группа объединяет свыше 50 глаголов. 

11. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ "ЗВУК", "РЕЧЬ", "МЫСЛЬ" 

Некоторые из глаголов этой группы перекликаются в своем знаЧении с 

глаголами 8 и 10 -ой групп, что вполне естественно, т.к. объективно сущест
вующие свет, звук познаются человеком в процессе восприятия, а мыслитель

но-речевой прот~есс связан с психологическим. 

Звуковое проявление и восприятие его отражено в глаголах: бить (Бьют 

тяжелые орудия), прокатиться (Прокатился удар грома), раздаться (Раздался 

крик), модулировать (Голос певицы модулирует), глохнуть (В этом зале звук 

глохнет), грохотать (Гром грохочет), дребезжать, журчать, ударить (Часы 

ударили полночь). 

Речевое проявление представлено в глаголах: говориться дерзить, вещать 
(устар. или иронич.), брехать (ругаться-прост.), галдеть (прост.), гвоздить (ру

гать) и др. 

Процесе мысли назван глаголами: вспомниться, втемяшиться (прост.), 

мыслиться, подразумеваться, помниться, предвидеться, предполагаться и т.д. 

Группа 11 содержит более 50 глаголов. 

12. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЗАВЕРШЕНИЯ 

К ним относятся глаголы типа: всплыть (Всплыли новые улики), заро

диться, зачинаться, затеяться, наклюнуться (Наклюнулис? новые соображе

ния), наметиться (Наметились основные направления в работе), 

напрашиваться (Напрашивается вывод), начаться, обозначиться, образо

ваться, определиться, обнаружиться, кончаться, прекратиться, прерваться и 

т.д. -всего более 30 глаголов. Отметим близость их к глаголам 1-ой группы. 
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13. ГЛАГОЛЫ С РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

В эту довольно многочисленную группу входят глаголы, отражающие 

следствие, результат какого-то предшествующего действия. В ряде случаев их 

трудно отграничить от глаголов 12-ой группы со значением завершения: напр., 

разрешиiй.ься (Дуэль разрешилась примирением противников) может толко

ваться и как закончиШься, и как результативный глагол. 

Приведем некоторые глаголы названной группы: претвориться (Идеи 

претворились в жизнь), развиться (Знакомство развилось в дружбу), реализо

ваться (Планы реализовались), стабилизироваться (Обстановка стабилизоро

валась), забиться (Труба забилась илом), засориться (Отверстие засорилось), 

заболотиться, замшеть, застроиться, нормализоваться, осуществиться и т.д. 

В целом группа включает свыше 60 глаголов. 

14. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ ЦЕННОСТИ, КОЛИЧЕСТВА 

Эти глаголы связаны с понятиями цена, мера, деньги, количество: 

вздуться (Цены вздулись), вздуть, возрасти, возобладать, обойтись (Покупка 

обошлась дешево ), дешеветь (Хрусталь дешевеет), измеряться, исчисляться, 
изобиловать, котироваться, кусаться (Цены кусаются), обесцениться, оку

питься, оправдаться (Затраты оправдались, набежать (Набсжали проценты), 

расти (Прибыли растут), расходоваться и т.д. - всего насчитывается свыше 50 
глаголов. 

15. ГЛАГОЛЫ СО ЗНА ЧЕНИЕМ "НАНЕСТИ ВРЕД" 

Группа немногочисленна, в нее входят глаголы: всосаться (Пиявка всоса

лась в ногу), вонзиться (Иголка вонзилась в палец), каверзить (Завистник 

каверзит всем), колоться (Кактусы колются), выклевать (Вороны выклевали 

котенку глаз), прободать (Коза пробадала хозяйке бок), прокусить (Овод про

кусил кожу), свирепствовать (Свирепствует эпидемия), полнить (Мучные изде
лия полнят), толстить (Поперечные полосы толстят) - всего 11 глаголов. 

и т.д. 

16. ГЛАГОЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

1. Глаголы, означающие явления животнога мира, называют: 

а)звуковыепроявления:блеять,клекотать,клохтать,кудахтать,крякать 

б) процесе размножения, рождения: вылупиться, котиться, окуклиться, 

проситься, ягниться, высидеть, класться, наклюнуться, наплодиться, наро

диться, нереститься, жеребиться и т.д. 

в) действия, связанные с устройством гнезди поглощением пищи: гнез
диться, гнездоваться, заглотать (о рыбах), когтить, клевать, пастись. 

Отметим также глаголы: доить( ся), одомашниться, опериться, отро
ить( ся) образовать новый рой), прясть (ушами), линять, ощерить(ся), (о)щети

ниться. 

2. Глаголы, называющие явления растительного мира: 
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а) изменения наиболее общего характера: плодоносить, порасти (Гора 

поросла вереском), привиться, приняться, произрастать, разрастись, родить 

(приносить урожай), родиться (вырасти); 

б) фазы роста, изменение внешнего вида растений: 

взойти, ветвиться, (вы-, со-)зреть, колоситься, ответвиться, почковаться, 

высемениться, опылиться, налиться, (рас-)цвести, (по-)спеть, яровизоваться и 

т.д. 

Всего группа включает свыше 90 глаголов. 

Приведенные 1-16 семантические группы не охватывают всего многооб
разия глаголов, не имеющих форм 1 и 2 лица, хотя и являются наиболее 
наполненными. 

Можно было бы привести менее обширные группы, например, глаголы, 

означающие социальные отношения: дипломировать, капитализироваться, со

циализироваться, разукрупниться, организоваться; возможность-невозмож

ность: позволить, возбраняться, (не )вязаться; оценку: подойти (Этот вариант 

подойдет), скрашиваться,скрадываться;сходство: соотноситься, совпасть,со

гласоваться,сойтись. 

Приведенная классификация свидетельствует о семантическом многооб

разии глаголов с неполной парадигмой, о различном количественном составе 

групп, дает представление об общем количестве этих глаголов, которых в 

общей сложности по показаниям "Словаря русского языка" С. И. Ожегова 

насчитывается более 1400. 

Наблюдение над глаголами с неполной парадигмой наводит на мысль о 

требующей отдельного рассмотрения проблеме, которую условно можно на

звать "Глаголы с неполной парадигмой и категория возвратности": 

выявляются случаи, когда невозвратный глагол имеет полную, а возвратный 

неполную парадигму, напр., завязаiйь-завязаiйься (Галстук завязался плохо). В 

связи с этим сошлемся на исследования французского ученого Жака Веренка 
(2,297), усстановившего, что существует связь между личными рецессивными 
конструкциями и неполнотой парадигмы, напр., при одном актанте в конструк

циях со зна чени ем повторения (Магазины закрываются в 9 часов) и с некоторы
ми другими значениями возвратные глаголы не могут выступать в форме 1 
лица. 

Относительно возвратных глаголов следует заметить, кроме того, сле

дующее: неполная парадигма часто наблюдается у reflexiva tantum, к которым 
мы причисляем любой возвратный глагол, который после отделения постфик

са -СЯ не имеет невозвратной пары, т.е. не только глаголы типа бояiйься, 

смеяiйься, но и типа ссохнуiuься. Для изучающих русский язык как ино

странный глаголы такога типа содержат сразу два признака со знаком минус: 

имеют неполную парадигму и не употребляются без постфикса -СЯ. 

ВЫВОДЫ: 

1. Глаголов с непuлной парадигмой по материалам "Словаря русского 
языка" С. И. Ожегова насчитывается более 1400. 
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2. Главной причиной неполноты парадигмы является характер действия, 
которое совершается независимо от говорящего и собеседника, т.е. 1 и 2 лица. 

З. Глаголы с неполной парадигмой семантически разнообразны: выделен

ное нами количество групп ( 16) может быть увеличено за сч ет более детальной 
классификации. 

4. В отдельных случаях можно говорить о тенденции сокращения пара
дигмы. 

5. Для разграничения глаголов-омонимов с полной и неполной парадиг
мой необходим хотя бы минимальный контекст (Я отстаю на несколько шагов. 

Часы отстают на 5 минут). 
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Инеса Марфуњина 

О ГЛАГОЛИМА СА НЕПОТПУНОМ ПАРАДИГМОМ 
(Резиме) 

У руском језику постоји више од 1 .400 глагола са непотпуном парадигмом (који немају облике 
за l. и 2. лице сг. и пл. или само 1. лице сг.). 

Са семантичког аспекта они су разнолики о чему сведочи велики број група у које су сврстани. 

Основни узрок настанка непотпуне парадигме је постојање радње и стања присутних неза
висно од експедијента и перципијента. 

Код неких глагола са потпуном парадигмом облик l. лица сг. представља "слабу позицију" 
што не искључује могућност његовог губитка. 

У руском језику присутна је тендениција скраћивања парадигме повратних глагола уз које 
постоји као парњак паралелни нерефлексивни глагол; нерефлексивни глагол може да има у свим 
својим значењима 6-члану парадигму, док рефлексивни глагол у случајевима посебне семантике -
непотпуну (пореди у руском језику: держать и держаться). 
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Дојчил Војводић, Филозофски факултет, Нови Сад 

ВОЛУНТАТИВНА КОНСТРУКЦИЈА ХОЋУ! НЕЋУ+ ДА 

+ ПРЕЗЕНТ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ У РУСКОМ И ПОЉСКОМ 

У случајевима када глагол хШјеШи нема функцију десемантизованог по
моћног глагола и кад је семантички близак глаголу жељеШи, а у временском 

смислу (као индикатив) означава, макар и формално, садашње вријеме, можемо 

говорити о његовом волунтативно-оптативном значењу. Другим ријечима, кад 

у комбинацији са инфинитивом чува своје основно лексичко значење, он има 

функцију управног глагола. У савременим сјевернословенским (источним и 

западним) језицима овај глагол у наведеним конструкцијама, за разлику од 
јужнословенских језика, увијек чува своје основно значење. Наиме, у јужнос

ловенским језицима, сада за разлику од сјевернословенскихјезика, није докраја 

извршена диференцијација конструкције хоћу/нећу + инфиниШив и њој слич
них футурских облика. Највећи проблем у том смислу представља двозначност 

одричне конструкције нећу + да + йрезенШ у српском језику. За разлику од 
потврдног облика такве конструкције са ненаглашеним пре1еитом гш1гола 

хШјеШи (ћу+ да+ йрезенШ) који има исту вриједнос:т юю и конструкција ћу+ 

инфиниШив (тј. налази се у функцији футура), одрична конструкција нећу+ да 

+ йрезенШ према српском језичком стандарду служи искључиво као волунта
тив, а њена "конкурентна" конструкција нећу+ инфиниШив - као футур. Основ
не критеријуме такве диференцијације утврдио је ЗО-их и 50-их година у својим 
радовима М. Стевановић (1935 и 1954), што је нашло одраза и у његовим 
нормативним граматикама српског језика. 70-их година те је критеријуме де

таљније разрадио и образложио Р. Маројевић ( 1977), успоредивши овај облик 
(нећу + да + йрез.) са одричним обликом (нећу+ инфиниШив) уврштавањем 
сваког од њих у одговарајућу индикативну парадигму, као и поређењем са, њима 

еквивалетним, облицима у руском језику, наводећи низ примјера, гдје се српска 

волунтативна конструкција нећу+ да+ йрезенШ погрешно преводи са футурс
ким обликом на руски језик. 

Ако се при употреби међу наведеним облицима не запажа разлика, онда 

може доћи до грубих грешака у комуникацији, што је нарочито осјетљиво у 
превођењу са српског на друге језике (Маројевић 1977: 41-43). Наравно, до 
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грешака сличне природе може доћи и при превођењу са страног језика на 
српски. Оне сеј ављају не само усљед неразликовања значења ових двају облика 
већ и кад се свјесно и по сваку цијену покушава избјећи употреба да + йрезенШ 
(уп. Војводић 1996). 

Поједини лингвисти, нарочито страни, упозоравају да горе наведено пра

вило, према којем одрична конструкција нећу+ да+ йрезенШ не може имати 
футурска, већ само волунтативно значење, не покрива све случајеве употребе 
наведене конструкције. На то је посебну пажњу обратио почетком 70-их година 
норвешки славист Галис (1970: 220-221), откривши у роману "Корени" Д. Ћоси
ћа више одричних конструкција нећу + да + йрезенШ са индикативним, тј. 
футурским значењем. 1 

С таквом (нормативном) подјелом улога ових двију конструкција нарочи

то се не слаже московски славист и сербокроатист В. П. Гутков (1988), који 
сматра да као еквивалент српској одричној конструкцији у руском језику може 
бити и индикативни футурски облик, односно да да + йрезенШ може служити 
тек као емфатичко средство у саставу футура 1, без обзира на то да ли је ријеч 
о његовом потврдном или одричном облику. 

Волунтативна конструкција може се посматрати са два основна аспекта: 

са субјективног и објективног (односно темпоралног). Са субјективног стано

вишта говорно лице (субјекат) се налази у оквиру самог процеса, тј. он је дио 

радње. Са објективног (темпоралног) становишта субјекат се налази изван 

процеса (Пајар 1988: 65-66). 

Једно дубље истраживање овог проблема у руској лингвистици показало 

је да управни глагол хШјеШи (хоћу - нећу, хочу - не хочу, chcf - nie chcf) у 
волунта~ивним конструкцијама може имати два основна значења - значење 
жеље и значење н а мј ер е . Другим ријечима, овај глагол, као и њему семан
тички блиски глаголи (као што су жељеШи, сйремаШи се, одлучиваШи, намјера

ваШи и сл.) има опште значење оријент ац ије на реализацију радње, 
односно оријентације на постизање одређеног стања. (Иљухина 1986: 4). 2 

Кад се изражава жеља, онда се изражава оријентација која је посљедица 

унутрашње (спонтане) потребе субјекта. Такву оријентацију прате обавезно 
обиљежја интензитета, нестрпљивости субјекта. Она је, дакле, прије свега 

емоционалног карактера. Кад се изражава намјера, изражава се заправо резул

тат одређеног промишљања, односно резултат спознате објективне нужности 

дате радње. Намјера увијек има поред рационалног карактера и обиљежје 
завршености, дефинитивности. 

На тај начин инфинитивна компонента у руском и пољском (односно 
композиција да+ йрезенiu у српском) језику у волунтативним конструкцијама 
може истицати или емоционални или рационални карактер оријентације суб-

1 На ову појаву (са још више примјера) наишли смо и ми у другом роману истог писца, у роману 
"Далеко је сунце" (вид. Војводић 1996: усп.: Потебња 1958: 352-353; Стевановић 1974: 601-602, 761; 
Гутков 1988: 72-73). 

2 Поред наведених значења овај глагол може у оквиру дате конструкције (у српском језику) у 
одређеним контекстуалним условима имати и нека друга зна•1ењ<1, као што је зн<1•1ење неизбјежног, 

обавезног вршења радње на плану будућег времена (види Маројевић 1988: 16). 
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јекта на реализацију радње. Одраз наведене двозначности глагола xiiijeiiiu 
налазимо понекад у пољском и руском (како у оригиналу тако и у преводу). 

Ријеч је о случајевима када се умјесто овог глагола употребљавају други, њему 

семантички блиски, глаголи или изрази (уп.: Термињска 1983: 68; Иљухина 
1986: 18-20; Војводић 1991: 194-196). На примјер: 

(1) - Со MYSLICIE ze mni ZROВIC? (СЖ 14/ 

- Что же вы со мной ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ? (СЖе 33) 

- Шта ХОЋЕТЕ ДА УЧИНИТЕ са мном? (СтЖ 96) 

(2) Чекај мало, ХОЋУ ДА ВИДИМ. (МЛ 538) 

Zeczekaj, MUSZf: cos SPRA WDZIC. (МЛа 485) 

(3) - Другови.Ја идем са вама ... Примите ме ... НЕЋУ више овде ДА ЖИВИМ. 
(ДЋ 234) 

-Товарищи! Я пойду с вами ... Примите меня ... Я НЕ МОГУ больше ЖИТЬ 
здесь. (ДЋо 214) 

(4) - Шта причаш ту?! Због таквих, борба пропада! - љутито га прекиде Вук. 
НЕЋУ о томе ДА МИСЛИМ. (ДЋ 276) (уп. примјер 8. који је на руски и 
пољски језик преведен футуром) 

- Да чега разговаривать! Вот из-за таких, как Гвозден, мы и проигрываем 
войну, - злобно прервал его Вук. -НЕ ЖЕЛАЮ и ДУМАТЬ об этом. (ДЋо 
252) 

(5) Хладно ми је око срца кад мислим о томе, зато НЕЋУ ни ДА МИСЛИМ. 
(МЛ 103) 

ВОЈ~ s~ о tyrn MYSLEC. (МЛа 95) 

(6) Похвалиће се да ме прешао, а ја НЕЋУ ДА ДОЗВОЛИМ да ме пређе. (МЛ 
316) 

Jesli zwieje bez szwanku, b~dzie si~ przechwalal, ~е wystawй mnie do wiatru. NIE 
MOG~ do tego DOPUSCIC. (МЛа 286) 

(7) Глава ми пуца од мозгања, више НЕЋУ ДА СЕ ЗАМАРАМ( ... ) (МЛ 484) 

Gfowa mi p~ka od rozmyslan, NIE МАМ ОСНОТУ drulej SI~ M~CZYC ( ... ) (МЛа 
436) 

У руском и пољском језику као одраз значења намјере наведеног глагола 

јавља се и употреба футурских облика умјесто волунтативне конструкције. На 
примјер: 

(8) Али све се то разбијало о глупост и неповерење тога чиновника. 

-НЕЋУ ја, ефендија, ДА ЛУПАМ главу о том.Ја историју, или како се то 
све зове, не знам. (ИА 69) 

Но все его доводы разбивались о тупость и трусливую подозрительность 
чиновника. 

3 Слова и бројке у заградама послије сваког примјера означанају аутора и страницу извора 
(види скраћенице - изворе примјера на крају рада). 
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- НЕ БУДУ я, эфенди, ЛОМАТЬ над этим голову. Историю, или как она 
там зовется, я не знаю. (ИАн 52) 

Ale wszystko to rozЬijato si\: о g-lupot~ i nieufnosc urz~dnika. 

- NIE В~Щ~. efendi,-LAMAI:. soЬie nad tym g}owy. Ја historii, czy tezjak to si' tam 
wszystko nazywa, nie znam. (ИвА 63) 

(9) - Ја НЕЋУ ДА ПРЕДАМ оружје! Ја сам партизан и остајем партизан! А 
ти ћеш се једног дана покајати за ово. (ДЂ 177) 

- НЕ СДАМ ОРУЖИЕ! Я партизан и останусь партизаном! А ты когда
нибудь в этом раскаешься. (ДЋо 162) 

(10) Читам ти у очима. Кад је тако, НЕЋУ ДА РАЗГОВАРАМ! (МЛ 275) 

- Widz~ ро twoich oczach. Skoro tak, NIE B~D§ z tob~ ROZMA WIМ:,. (MLa 249) 

(11) - M6w prawd~! Nie ty kradlas, nie ty przechowujesz. Mnie prawdy NIE POWIESZ, 
tos teraz taka, Zydowico niewierna! (СЖ 78) 

- Говори правду! Ведь не ты их украла, не ты прячешь! И ты НЕ СКА
ЖЕШЬ мне правды? Вот ты теперь какая, жидовка неверная ! (СЖе 96) 

- Говори истину! Ниси ти крала, не чуваш их ти. Мени НЕЋЕШ ДА 

КАЖЕШ истину, таква си ти сада, неверна Јеврејка. (СтЖ 144) 

Иако су неки примјери на руском и пољском језику (и преводи и оригина

ли), који овдје служе као еквиваленти наведене српске одричне конструкције, 

представљени футурским обликом, то још увијек не значи да они морају оба

везно имати и значење индикатива, односно будућег времена, како то тврди 

Гутков (1988). Другим ријечима, треба имати у виду и то да футурски облици 
(како аналитички тако и синтетички, а нарочито овај посљедњи) у руском и 

пољском, као и у осталим сјевернословенским језицима, могу у одређеним 

контекстуалним условима изражавати не само основно индикативно значење 

већ и разна модална значења, какво је, на примјер, значење волунтативности 

или оптативности у одричним (изјавним и упитним) реченицама (уп.: Мец 1985: 
73; Бондарко 1971: 93-94, 110-111; Војводић 1993: 193).4 

Додајмо овдје још да оно што се у српском језику може изразити одричном 

волунтативном конструкцијом, гдје се као допуна употребљава презент глаго

ла несвршенога вида, у руским и пољским преводима се често покушава изра

жавати футуром глагола свршенога вида. Такви поступци карактеристични су 
нарочито за употребу датих конструкција са глаголима кретања.5 

4 Да се модална нијанса волунтативности може иразити и футуром то показује и руски превод 
(што наводимо само као примјер) француске конструкције "Је ne veu х pas la trainer" (ЕЗ-Ф 88) која 
има волунтативно значење: 'Ће-то я НЕ ПОТАЩУ (в такую мерзкую пагоду)" (ЕЗ-Р 426), премда 
би и овцје, као и у оригиналу, било оправданије употријебити конструкцију са јачом 
експресивно-емоционалном обојеношћу (не xo•ty + инфинитив глагола несвршенога вида), како је 
то учинио и пољски ("Nie chc~ јеј zabierac", ЕЗ-П 70), односно српски преводилац ("Нећу да је 
вучем", ЕЗ-С 83). 

5 Код глагола кретања футурски облици са значењем волунтативности су чешће свршенога 
вида, а инфинитивна компонента у волунтативној конструкцији несвршенога вида (види Гутков 
1988: 70, гцје се наводе, премда због других разлога, примјери так вога типа). У споредимо оба случаја 
у истом контексту на руском примјеру: На похороны· я НЕ ПОЙДУ. Я не могу. Я НЕ ХОЧУ 
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Недиференцираност фуrурских облика и волунтативних конструкција у 

руском и пољском језику огледа се и у њиховој напоредној употреби (тј. у 
окриву истог контекста). На примјер: 

(12) - Wi~c раппа NIE POКAZESZ kryjowki? 

- NIE POKAZ~. Ьо пiе wiem, gdzie оп tamjest. ( ... ) 

- Ја пiе BJ;:Di;: OTWIERМ.. tych drzwi апi tam NIE POJD~. 

- Ту! Jak smiesz! Otwieraj пatychmiast! 

- NIE OTWORZ~. Sami otwierajcie. 

- Dlaczegбz to, kochaпku, NIE CHCESZ паm tych drzwi OТWORZYC? - slodko 
zapital' major. 

- Dlatego, ze пiе moja rzecz tam chodzic. 

-Czemu? 

- То рап6w роkбј ... 

- Jak to рапбw? (SZ 50) 

- Nieboszczyka рапа, Рапiе mu ta swiec ... Chcecie, to idzcie, аја NIE POJDJ;. ( ... ) 

- Со to takiego? Czemu оп NIE СНСЕ WEJSC do tamtego pokoju? - zapital' major 
z.wracaj~c si~ do раппу Brynickiej. (СЖ 51) 

- Значит, вы отказываетесь показать тайник? 

- НЕ ПОКАЖУ, потому что не знаю. ( ... ) 

- Я НЕ СТАНУ ОТПИРАТЬ эту дверь и ни за что НЕ ВОЙДУ туда? 

- Ах ты ! Как ты смеешь? Открой сейчас же! 

-НЕ ОТКРОЮ. Сами открывайте! 

- Отчего же, милейший, ты НЕ ХОЧЕШЬ ОТПЕРЕТЬ эту дверь? - сла-

щавым голосом спросил майор. 

- А потому, что не мое дело ходить туда. 

-Почему? 

- Это баринова комната ... 

- Какога ба рина? 

- Покойного барина, царство ему небесное. Коли хотите - идите, а я 

нипочем НЕ ПОЙДУ. (СЖе 68) ( ... ) 

ХОДИТЬ на похороны. (Нилин: "Жестокость" - ЏФ 344). 
Овцје се, дакле, изражава одбијање извршења радње. Футурски облик показује да је ријеч о 
промишљеном, планираном, рационалном "потезу" (исказу), док волунтативна конструкција у 

другом дијелу исказа, појачавајући негативни однос субјекта према вршењу радње, поновно 
актуелизује (само сада са већим степеном емотивности) одбијање вршења радње. Да оба средства 

(тј. и футурски облик и волунтативна конструкција) изражавају волунтативно, а не индикативно 
(футурско) значење, говори нам и сам контекст, тј. редослијед елемената исказа, који представљају 
понављање, односно својеврсан синонимски низ: Я НЕ ПОЙДУ - Я НЕ МОГУ - Я НЕ ХОЧУ 
ХОДИТЬ. Управо такав распоред елемената укупног ужег контекста доприноси интензитету 
негативног, тј. емоционалног односа говорног лица (овцје и субјекта) према пршењу радње које се 

од њега тражи. 
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- В чем дело? Почему он НЕ ХОЧЕТ ВОЙТИ в ту комнату? - спросил 
майор у панны Брыницкой. (СЖе 69) 

- Ви дакле НЕЋЕТЕ ДА ПОКАЖЕТЕ скровиште? 

- НЕЋУ ДА ПОКАЖЕМ, јер не знам где би тај био.( ... ) (СтЖ 123) 

- Ја НЕЋУ ДА ОТВАРАМ та врата и НЕЋУ ДА ИДЕМ тамо. 

-Ти! Како се усуђујеш! Да си сместа отворио! 

- НЕЋУ ДА ОТВОРИМ. Отворите сами! 

- А што ти, драги, мој, НЕЋЕШ ДА нам ОТВОРИШ? - упита слатким 
гласом мајор. 

- Зато, што није мој посао да тамо идем. 

- Како то? 

- То је господинова соба ... 

- Како господинова? 

- Покојнога господина, покој му души ... Ако хоћете, идите сами, али ја 
НЕЋУ ДА ИДЕМ.( ... ) 

- Шта је то? Због чега он НЕЋЕ ДА УЂЕ у ону собу? - упита мајор 

окренувши се госпођици Брињицкој. (СтЖ 124) 

Као што видимо из наведених примјера, српски језик конструкцијом нећу 
+ да + йрезенiй. изражава оно што се у руском и пољском изражава футуром 
(овцје глагола свршенога вида) и/или чистом волунтативном конструкцијом не 

хочу (nie checf) +инфинитив. Претходни контекст са изразитим волунтативним 
значењем није српски оригинал, већ пољски, из чега можемо закључити да овај 

примјер сликовито показује како ни у пољском ни у руском није извршена 

потпуна диференцијација између футурских облика и волунтативних конструк

ција. Другим ријечима, футурски облици у овим језицима могу се у одређеним 

случајевима употребљавати и умјесто наведених конструкција, што нам даје 

основа да у овом случају говоримо о њиховој синонимичности. Футурски обли

ци у волунтативној функцији у руском и пољском, као и у другим сјеверносло

венским језицима, употребљавају се најчешће онда када се радња односи на 1. 
лице, а нарочито на 1. лице једнине. Када се радња односи на друга лица, а 
нарочито на 3. лице, онда се, у правилу, футурски облици не употребљавају; у 
тим случајевима користи се (обавезно) чиста волунтативна конструкција. Дак

ле, што је вршење радње ближе говорном тренутку и што је већи степен њене 

илокутивности, односно перформативности, вјеројатност да ови језици употри
јебе футурски облик тим је већа. 

У контексту засићеном јаким емоционалним набојем обавезно ће се, без 

обзира о којем се лицу ради, у овим језицима користити волунтативна конструк

ција (не)хочу 1 (nie)chcG +инфинитив. У писаниом тексту на ту емоционалност 
указују обично ускличници, као у сљедећим примјерима: 

(13) - Иди! 'ОЋУ ДА БУДЕМ сам! - викну он изненада и не погледа у Павла. 
(ДЋ 121) 
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- Уйди! Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ один! - неожиданно крикнул Гвозден, не 
глядя на Павле. (ДЋо 112) 



(14) (.")НЕЋУ више ни ДА те ВИДИМ! (МЛ 329) 

NIE СНСЈ? ci~ wi~cej na oczy OGL~DAC! (МЛа 296) 

(15) - Siostro! - wotat- !aski! Daj si~ zaЬic samemu! NIE снс~ ZYC! (СЖ 76) 

- Сестра. - взывал он. - сжалься! Убей! Позволь мне самому убить себя! Я 
НЕ ХОЧУ ЖИТЬ. (СЖе 94) 

- Сестро! - викаше он. - смилуј се! Убиј! Пусти да се сам убијем! НЕЋУ ДА 
ЖИВИМ! (СтЖ 142) 

Значење жеље може понекад у руском и пољском језику да буде изражено 
(односно са српског преведено) презентом или, рјеђе, кондиционалом. На прим
јер: 

06) Сигурно се плашила да му каже истину. "Има нешто, чим НЕЋЕ ДА ми 
КАЖЕ. Има, има нешто"." (ДЂ 267) 

Наверно, она просто боялась сказать ему правду. Есть что-то, чега она НЕ 

ГОВОРИТ. Есть, есть. (ДЋо 244) 

07) (".)и НЕЋЕ ни руку ДА ми ПРУЖИ. (МЛ 541) 

(".)а teraz NIE PODAJE mi r~ki. (МЛ 487) 

(18) А ако баш НЕЋЕ ДА ДОЂЕ, бар нека каже шта да се ради и гдје да се 
траже љекови. (МЛ 557) 

А GDYBY NIE CHCIAL PRZYJSC, niech przynajпшiej powie, со roЬic i gdzie 
poszukac lekarstwa. (МЛа 501) 

Свако од значења (односно подзначења) волунтатива тражи и посебна 

контекстуална средства. Тако, кад је у питању жеља, онда се често могу срести 

елементи контекста, као што су веома ( очень, bardzo ), жарко ( ciiipaciiiнo, !.arli
wie ), нeшiiio (чiiio-iiiolчiiio-нuбyдьlкoe-чiiio, cos), све (всё, wszystko) и сл. Наведе
ни елементи (квантификатори) доприносе интензитету и емоционалности 

исказа (уп. Пипер 1988: 78-98, 138-140). На примјер: 

09) ХОЋУ ија нешто ДА ИМАМ, ХОЋУ све! (МЛ 306) 

1 ја снс~ с о s MIEC, z zycia! w s z у s t k о снс~ MIEC. (МЛа 277) 

Волунтативне конструкције са значењем жеље представљају заправо емо

ционално задовољење, које је у директној вези с расположењем субјекта. 

Конструкције са значењем намјере често су у оквиру контекста у којем се 

употребљавају повезане са лексичким показатељима мјеста (правца) и времена 

реализације радње. За такву радњу кажемо да је просторно или временски 

локализована (уп. Пипер 1988; 16-61, 76; Мушовић 1987: 24-25). На примјер: 

(20) - Не, ја идем. Од тога зависи читава акција и лично ја ХОЋУ ДА је 
ИЗВЕДЕМ. Ја се за њу осећам најодговорнијим. Вечерас НЕЋУ ништа 

ДА РИЗИКУЈЕМ. (ДЂ 354) 

- Нет, пойду я. От этого зависит успех операции, я ХОЧУ ПРОВЕСТИ ее 
лично. На мне лежит большая ответственность, и я НЕ ХОЧУ ничем 

РИСКОВАТЬ. (ДЋо 320) 
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(21) И ХОЋУ ДА ВИДИМ је ли то мј ест о и изблиза тако лијепо као што 

се чини издалека. (МЛ 511-512) 

СНСЈ;. pr6cz tego SPRA WDZIC, czy t о m i еј s с е jest rzeczywiscie tak pi~kne, 
jak z daleka wyglpda. (МЛа 461) 

(22) - Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать ! 
Синцов стал говорить, что делать этого не надо. Маша слушала, все 

больше и больше бледнея. 

- А как же ты не понимаешь. - вдруг закричала она, - как же ты не 

понимаешь, что я тоже чело век?! Что я ХОЧУ БЫТЬ там , где т ы ? ! 
Почему ты думаешь только о себе? (КС 6) 

- Wiem, ze jestes przeciwny temu, bym z tobjl jechala. Musisz jednak powiedziec, w 
jaki sp6sob mozna Ьу to zroblc. 

Zacz~tm6wic, ze nie powinna tego roblc. Masza sluchahl go Ыedn&ic coraz bardziej. 

- Ale czy ty nie rozumiesz - krzykn~a nagle - czy ty nie rozumiesz, ze ја takze jestem 
c:Uowiekiem? Ze снс~ БУС tam, gdzie ty ! Dlaczego myslisz tylko о soЬie?." 
(КСи 8) 

- Знам, ти си против тога да ја отпутујем. Но како би се то ипак могло 
учинити? 

Синцов је почео говорити да она не треба то чинити. Маша је слушала и 

постајала све бљеђа и бљеђа. 

- Та како не разумијеш - наједном је узвикнула - како не разумијеш да сам 
јаисточовјек?!ДајаХОЋУБИТИтамо гдје си ти! Зашто мислиш 
само на себе? ... (КоС 1 О) [Волунтатив у овом примјеру изражен је донекле 
необичном и архаичном (данас нестандардном) конструкцијом са инфини

тивом.] 

Употреба волунтативних конструкција често се веже за контекст, односно 

ситуацију која не означава конкретизацију (из)вршења радње. То се нарочито 
испољава у погодбеним и упитним реченицама (уп. Иљухина 1986: 19). На 
примјер: 

(23) - Имам и "Ново време". ХОЋЕШ ли ДА ПОГЛЕДАШ? (ДЂ 201) 

- У меня есть "Ново време". ХОЧЕШЬ ПОСМОТРЕТЬ? (ДЋо 184) 

(24) Шта ЋЕШстиме?(МЛ327)6 

- Со CHCESZ z tym ZROВIC? (МЛа 296) 

6 У овом примјеру дошло је до метаплазме као резултата примјене минус-поступка (види 
Тошовић 1990; уп. Војводић 1991: 195-196), која је, као и већина глаголских деструкција, 
карактеристична за разговорни стил; уп. сличан примјер дјеломичне деглаголизације у преводу на 
руски језик: - Малиша, ХОЋЕШ ли ДА ИДЕШ кући? (ДЂ 74) / - Малиша, ХОЧЕШЬ домой? (Дћо 
69). У примјеру (24) на српском језику управни глагол xiйjeiiiu је десемантизован само формално, 
што показује и превод на пољски језик, као и суптилнија анализа ширег контекста: - Шта ћеш с 
тиме?(= "шта хuhеш/желиш/намјераваш да урадиш")// - Да обучеш, прошкргута. (="хоћу/желим да 
урадим/да те натјерам да обучеш ово"). 
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(25) - Ето видиш, ни то ниси погодио. Ја сам све што је - превише, ако баш 
ХОЋЕШ ДА ЗНАШ, и зато не ваљам. (ИА 79) 

- Видишь, и опять не угадал. Уж ес ли ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, во мне всего 
не просто много, а слишком много. Поэтому я ни на что и не гожусь. (ИАн 
57) 

- No, popatrz, nawet teraz nie traШes. Је s 1 i juz CHCESZ WIEDZIEC, u mnie 
wszystko jest za duze i dlatego nic ро mnie. Tak, ја tez jestem do niczego. (ИвА 69) 

Какво ће значење (тј. степен волунтативности или фугуралности) имати 

конструкција (било одрична било потврдна) са композитом да + йрезенШ, 
односно њени еквиваленти у руском и пољском (а нарочито они који имају 

футурске облике), зависи, чини се, и од врсте радње допунског глагола ('Ij. 
глагола који се додаје управном глаголу нећу, односно хоћу), као и од његовог 

лексичког значења. Другачије ће, рецимо, значење имати глаголи verba movendi, 
него што их у овој позицији имају глаголи verba dicendi. Исто тако, разликоваће 
се у том смислу и глаголи са ингресивном врстом радње (радиШи - йрорадиШи) 
од глагола са интензивном врстом радње (јесШи - најесШи се). Наравно, у томе 
значајну улогу игра и видска опозиција свршености и несвршености глаголске 

радње. 

У зависности од тога што се жели изразити - намјера (која је резултат 

промишљања и планирања) или жеља (која је посљедица унутрашње емоцио

налне потребе) - користи се свршени или несвршени вид. За намјеру, која је 
рационалног карактера и за коју је карактеристично обиљежје дефинитивнос

ти, коначности, завршености оријентације на остварење радње, својствена је 

употреба свршенога вида, а за жељу, која има емоционални карактер, употреба 

несвршенога вида.7 На примјер: 

(26) - СИСЕ mnie pani ZGUВIC! Ја nie mog~ (СЖ 84) 

- Вы ХОТИТЕ меня ПОГУБИТЬ. Я не могу ехать! (СЖе 103) 

-Ви ХОЋЕТЕ ДА ме УПРОПАСТИТЕ! Не могу. (СтЖ 149) 

(27) - Мислим да ниједног тренутка нисам веровала да ћу погинути. А и ти ... Ја, 
Учо, ХОЋУ ДА живим". (ДЋ 87) 

- Мне кажется, я никада, ни на мгновение не верила, что я погибну. И ты". 
Я ХОЧУ ЖИТЬ, Уча ... (ДЋо 81) 

На крају, ваља још једном јасно истаћи да горе наведена недиференцира

ност извире прије свега из значења која имају облици волунтатива, односно 

футура, без обзира на то да ли се ради о полисемији (захваљујући којој волун

тативна конструкција у јужнословенским језицима, односно у српском и футур
ски облици у сјевернословенским језицима, односно у руском и пољском могу 

имати како индикативно тако и волунтативно значење) или о синонимији (која 

сјевернословенским језицима омогућава да волунтативну конструкцију замије-

7 Избор вида одраз је степена ограничености процеса, односно трајања радње. Ако радња 
инфинитивне компоненте волунтативне конструкције у руском и пољском језику, односно 
композита да + йрезенШ у српском језику, изражава ограниченост онда ће она најчешће бити 
свршенога вида. А у случају цјеломичне ограничености или кari;a нема такве ограничености 
употребљава се, у правилу, несвршени вид (Пајар 1988: 67-68, 73). 
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не футурским облицима, а јужнословенским језицима, наравно не свима, да 

футурски облик замијене волунтативном конструкцијом). 8 

Такођер, треба имати у виду да се примјери типа хоћу+ да+ йрезенШ у 
српском језику (односно хочу/сhсс +инфинитив у руском и пољском), као и 
њихови одрични облици често могу срести у дијалозима, а врло ријетко у 
наративним дијеловима текстова. 
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Дойчил Войводич 

ВОЛЮНТАТИВНАЯ КОНСГРУКЦИЯ ХОЋУ/НЕЋУ+ ДА+ ПРЕЗЕНТ В СЕРБСКОМ 
ЯЗЫКЕ И ЕЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ У ПОЛЬСКОМ 

Резюме 

В статье рассматривается употребление сербской волюнтативной конструкции (составлен
ной из презентной формы глагола хШјеШи и композиты да + йрезенс) и ее эквивалентов в русском 
и польском языках. 

Сопоставляя настоящую конструкцию в сербском языке с соответствующими конструкция
ми в русском (хочу/не xo•ty +инфинитив) и польском (chc~nie -· chc~ +инфинитив) языках, автор 
отмечает, что в сербском языке в данном случае можно говорить о полисемии, т. е. о индикативном 

(футуральном) и волюнтативном значениях, в то время как русская и польская конструкции 
являютя моносемичными, т. е. только волюнтативными. 

Анализ материала (подлинников и переводов на всех трех языках) показывает, что эквива

лентами сербской волюнтативной конструкции в русском и польском языках могут служить не 
только конструкции, составленные из презентной формы глагола хоШеШь (chcie{) и инфинитива, 
но и друrие конструкции и формы, из которых более частотны формы будущего времени. Формы 
будущего времени в этом отношении занимают особое положение, так как они в употреблении 
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отличаются многозначностью, т. е. значением индикатива (будущего времени) и волюнтатива. 
Другими словами, они в своем волюнтативном значении являются синонимами конструкции с 

инфинитивом. Такое замещение расширено и нисколько не нарушает современную литературную 
норму этих двух севернославянских языков. В противоположность этому, использование приведен
ной сербской конструкции в значении будущего времени считается (в первую очередь из-за ее 

небольшой частотности и пространственной ограниченности) нарушением установленной нормы, 

хотя, если смотреть с чисто лингвистической точки зрения, языковые факты в какой-то мере 

опровергают такое нормативное понимание данного вопроса. 
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Апа Maric, Filozofski fakultet, Novi Sad 

ODNOS PREFIKSA I PREDLOGA U OKVIRU LOКALIZACIJE 
RADNJE U SLOV АСКОМ I SRPSKOHRV А TSKOM JEZIKU 

Ovaj clanak се se baviti analizom prefiksa i predloga zajedno па osnovu iste ili slicne 
semanticke vrednosti i paralelne zvucne realizacije. 

Prema 1. Njemcu prefiksi i predlozi su imali zajednicko poreklo и vidu priloga za 
oznacavanje prostomog odnosa glagolske radnje izrazenog prostim padezom. Od takvog 
ustaljenog sklopa reci sa glagolom nastao је prefiks, а od onog sa imenom nastao је predlog. 
Posto su и istorijskim spomenicima cesCi slucajevi sklopa sa glagolom, to doprinosi 
zakljucku daje prefiksalni tip stariji nego predloSki (1. Nemac, Slavia, 1954, ХХПI, 3). 

Prema А. Belicu predlozi su se javljali jos и indoeuropskom prajeziku и danasnjem 
smislu, а ujedno su postojali i kao prefiksi koji su Ыize odredivali znacenje glagola. Predlozi 
su ро poreklu prilozi, sto se potkrepljuje tvrdnjom da se skoro svi upotreЫjavaju kao prefiksi 
sa glagolima i Ыize odreduju njihovo znacenje. Prefiksi su srasli sa glagolima modifikujuCi 
njihovo znacenje, sto је, и stvari, funkcija priloga (А. Belic, JF, 1957-58, 1-17). 

VeCina prefiksa и оЬа jezika javlja s i и funkciji predloga. U slovackom su izuzeci 
prefiksi roz-, vy- i vz-, а и srpskohrvatskom su to pre-/pro i raz-. Prefiksa ima и celini manje 
nego predloga. Dok se predlozi osim и osnovnom oЫiku javljaju i kao vokalizirani (odo, 
vo, zo, so, podo, nado; sa, poda, nada), prefiksi pored vokaliziranih oЫika mogu da se jave 
i и raznim alomorfnim oЫicima: nado-, оЬо-, odo-, podo-, so-, zo-, vo-; nada-, оЬа-, oda-, 
poda-, sa-; ор-, ot-, pot-, ... 

Predlozi imaju formalnu samostalnost, ali nisu punoznacne reCi, vec se javljaju kao 
padeske morfeme koje podvlace jednu crtu padeskog znacenja (Ј. Oravec, Vazba slovies v 
slovenCine, 1967, 57). 

Kod opisa predloga polazi se od pretpostavke da oni imaju invarijantno znacenje koje 
је tesno vezano za odnos objekata, Ьilo da se radi о kontaktu ili о poziciji и prostoru (Е. 
Horak, Kontrastivna analyza predlozkoveho systemu ... , Slavica slovaca, 8, 1973, 75-92). 
Za razliku od ovog misljenja и Morfologiji slovackog jezika (MSJ, 1966, 619) se govori о 
opstem znacenju predloga koji se konkretizuju и kontekstu zavisno od padeza, imena i 
glagola. 

Veza izmedu prefiksa i predloga se uspostavlja posredstvom glagola. 
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Ni prefiksi, kao пi predlozi пemaju semaпticku samostalnost. Izmedu prefiksa i 
glagolske osпove postoji odredeпa uпutrasпja veza koja omogucava пjihovo spajanje u 
jedпu semanticku celinu. 

Formalпa straпa prema Ј. Horeckom пе omogucava potupuпu paralelпost, jer i 
predlozi i prefiksi imaju vise zпасепја koja se пе moraju poklapati, а роsеЬпо se kod 
prefiksa javlja vise apstraktпih zпасепја (Ј. Horecky, О tvoreпf slovies predpoпami, Slov. 
rec, 1957, 142). 

Koпtrastivпom aпalizom predloga и slovackom i srpskom jeziku utvrdeп је visok 
stepeп podudarnosti primarпih predloga па plaпu forme i prilicпo пizak stepeп podudarпosti 
па plaпu sadrzaja (Е. Horak, 1973). Analiza prefiksa takode pokazuje domiпaciju podudar
пosti па plaпu forme паd sadrzajem, ali пе и tolikoj meri. 

Predlozi u slovackom jeziku uglavпom ozпacavaju prostorne i vremeпske odпose sa 
veCim brojem пijaпsi и zпасепјu. U okviru prostorпih odпosa domiпiraju zпасепје mesta i 
pravca (MSJ, 1966, 620-627). U srpskohrvatskom jeziku takode domiпira prostorпo zпа
сепје kod predloga ispred imeпa u padezu (М. Stevaпovic, SSJ 1, 1964, 392-394 ). 

Као polaziste za ovaj claпak posluzile su studije Е. Horaka о predlozima u slovackom 
i srpskohrvatskom jeziku. U ceпtru раzпје је оsпоvпо zпасепје predloga pre sрајапја sa 
padezom, kao iпvarijaпtпo zпасепје, а пе zпасепје zajedпo sa imeпicom ispred koje stoji, 
kao пi sa kategorijom padeza. 

Sistem predloga Сiпе пjihove оsоЬiпе utvrdeпe па osпovu opisa zпасепја. Polazпa 
tacka kod opisaje odпos radпje prema predmetu и prostoru koji moze da se odпosi па пjihov 
koпtakt ili па pozic~u. 

Zпасепја prefiksa se proucavaju u okviru tri seme: lokalizacije, temporalпosti i 
modaliteta glagolske radпje. Zajedпicka osnovпa sema и okviru koje se posmatraju prefiksi 
i predlozi је sema lokalizacije radпje. То је и stvari mesto vrseпja radпje kojc se izrazava 
odredeпim prefiksima mesta i pravca radпje zajedno sa glagolskom osnovom odredeпih · 
glagola. 

Aпalizom su obuhvaceпi predlozi i prefiksi koji se formalпo poklapaju u posmatraпim 
jezicima: do/do, do-/do-; па/па, па-/па-; паd/паd; паd-/паd-/паt!; о/о, о-/оЬ-//о-/оЬ-, ор-/; 
od/od, od-/od-/ot-1; ро/ро, ро-/ро-; pod/pod, pod-lpod-/pot-1; pri/pri, pri-/pri-; s,z/s, s-,z
/s-; и, vlu, и-, v-/u-; za/za, za-/za-. 

DOIDO-

Predlog do i prefiks do- se i u slovackom i u srpskohrvatskom jeziku fonnalno 
podudaraju. Delimicno podudaraпje javlja se i u zпасепјu, i to kad prefiks do- u оЬа jezika 
ima zпасепје dovodeпja radnje kretaпjem do odredeпog mesta ili graпice, оdпоsпо prodi
ranje do odredene graпice u prostoru. Srpskohrvatski prefiks је ро svom zпacenju пesto 
Ыizi znacenju predloga u savremeпom knjizevпom jeziku, dok је slovacko prvoЬitno 
identicпo zпacenje nesto rede. 1 kod prefiksa i kod predloga postoje Ьitne razlike и rekciji 
и оЬа jezika, ali su pitanja па koja treba dati odgovor uglavnom ista: "gde? - dokle?" 

Primeri: Dotrcalaje do njega ... Dobehlo k nemu ... (Kapor) Sapka se dokotI"lja do njegovih nogu. 
Ciapka sa mu dokotul'ala k nohйm. (Cosic) Mali Ьу sme fst' do dediny. Hajde da skokneшo u selo. 
(Ondr.) Djed ше tajanstveno pozva u svoj sobicak. Dedo ma pozval do svojej izЬice. (Copic) Savin 
svijet prostire se do Bihaca. Savov svet totiz siahu iЬа ро Bihac. (Сор.) Tako prolunja sve do izvora. 
Zijde az ро studienku. (Ondr.) 
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NNNA-

Izmedu predloga па i prefiksa па- postoji formalna podudarnost и оЬа jezika а isto 
tako i semanticka и okviru prostomog znacenja kod usmeravanja radnje na povrsinu objekta 
ili smestanje na povrsini objekta, sto је и stvari invarijantno znacenje predloga. Podudarnost 
izmedu predloga i prefiksa se moze pojacati njihovim tautoloskim ponavljanjem, sto vazi 
i za sve ostale slucajeve. 

Primeri: Na telef6ппedroty пalepili sadlhe pasiky sпehu. (Oпdr.) Posle cu da ih isecem i пalepim 
па dasku. (Oпdr.) Moze пaletiet' па silпejsieho пepriatel'a. Moze da пaleti па sпaznijeg пeprijatelja. 
(Ceman) Sjedili smo па rnliпskom pragu. Sedeli sme па prahu mlyпskych dvier. (Сор.) Najstarsiemн 
polozil ruku па plece. Najstarijemje polozio ruku па rame. (Sik.) ".ked' maju vyjst' па пejaku vysoku 
budovu". kad se moraju popeti па пeku visoku zgradu. (Sik.) 

NAD/NAD-

Predlog паd i prefiks паd- se formalno slazu и оЬа jezika, s tim sto se и srpskohrvat
skom jeziku moze javiti i varijantni oЫik паt- koji је nastao jednacenjem suglasnika ро 
zvucnosti. Izmedu predloga i prefiksa takode postoji potpuna podudarnost i и znacenju, и 
usmeravanju radnje iznad necega ili и smestanju nad nesto. Ne postoji uvek podudarnost и 
paralelnim primerima, jer se и srpskohrvatskom jeziku prilicno cesto umesto predloga паd 
javlja predlog izпad. 

Primeri: Kostolru'ka az tak пadhodilo. (Sik.) Vyhodil hlavн паd vodu, пadпiesol zasterku. (Oпdr.) 
Luca se паdпеsе паd otvor. (Desпica) Jastrebovi пisu пadletali. (Oпdrejov) Pomoli se mjesec паd 
gajem. Vykukne mesiac паd hajikom. (Copic) Zakruzili паd Je!Sovou vodou. Zakruzile su паd 
Joviпom vodom. (Oпdr.) Chlapci sa mlkvo skloпili паd Тш. Decaci su se cutke пadпeli паd пјu. 
(Oпdr.) 

0/0-

Izmedu predloga о i prefiksa о- postoji formalna podudarnost, ali se prefiks moze 
javiti i и alomorfnim oЫicima оЬ- и slovackom i оЬ- ili ор- и srpskohrvatskom jeziku. О 
semantickoj podudarnosti se uopste ne moze govoriti, jer је predlog izguЬio svoje prvobitno 
prostorno znacenje "okolo" koje је primarno za prefiks о-. Na osnovu ovoga prefiks se 
semanticki podudara sa znacenjem sekundamog predloga okolo. 

Primeri: Jergus mal obehпut' metu. Sadaje Jergus dosao па red da optrci metu. (Oпdr.) Dlal\ami 
oЫapil strom. Dlaпovima је obuhvatio dеЫо. (Oпdr.) Chrust opisoval krivku. Hrust је opisivao 
krivulje. (Oпdr.) Tak ho tresknem о zem, rozum mu vyletf! Ima da ga tresпem о zemlju da mu se 
mozak raspadпe! (Oпdr.) Odupre se objema rukama о sto. Potom ы1 oboma rukami oprel о stol. 
(Desn.) 

OD/OD-

Predlog od se formalno slaze sa prefiksom od-, koji se u srpskohrvatskomjezikujavlja 
i u oЫiku ot-. U okviru lokalizacije radnje, а u znacenju usmeravanja radnje od necega 
predlog i prefiks imaju identicna znacenja и оЬа jezika. 
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Primeri: Prvy prfval vody odhodil ich ku ska\e. Prvi udarac vode odbacio ihje ka steпi. (Pixiades) 
Ја som ho od seba odsotil. Odgurпuo sam ga. (Sik.) Noha sa mi пechcela od zeme odlepit'. Noga 
пikako da se od\epi od zemlje. (Sik.) Od mа\епе tuzпe djedove vatre odjekпe povik. Od smutпej 
dedovej vatricky ohl:isi sa vo\anie. (Сор.) Oblval sa iЬа toho, аЬу пеЬо\i od domu pгidaleko. Бојао 
se jediпo toga, da пе bude predaleko od kuce. (Sik.) Coskoro sa od пich odpojil. Ubrzo se od пjih 
odvojio. (Sik.) . . 



РО/РО-

Izmedu predloga ро i prefiksa ро- takode postoji podudarпost па formalпom plaпu. 
Razlike izmedu predloga i prefiksa su роsеЬпо izrazeпe tamo gde prefiks ima vise 
apstraktпih zпасепја, а to је slucaj i ovde. Prefiks ро- ima mпogo zпасепја, ali se опа uopste 
пе podudaraju sa zпaceпjima predloga. Izvesпo priЫizavaпje и zпасепјu predloga i prefiksa 
oseca se и znacenju proticanja glagolske radnje ро ili па povrsiпi песеgа. 

Primeri: Jergus cliapkal, polieval. Jergus је marljivo polivao. (Oпdr.) Stajnu vyzametal, posypal 
suchou reziпou. (Oпdr.) Оп bi udobrovoljeпo guпdao majuci se ро dvoristu. Poпevierajuc sa ро 
dvore, pochvalпe pohuпdraval. (Сор.) Ро turu bi te trebalo ovim stapom. Touto palicou Ьу t'a bolo 
ро zadku. (Сор.) No gazda ga kЈерпе ро usima. Gazda ho vsak klepпe ро usiach. (Mariпk.) 

POD/POD-

Izmedu slovackog i srpskohrvatskog predloga i prefiksa pod postoji i foпnalпa i 
semaпticka podudarnost и okviru prostomog odпosa. N а prvom mestu је staticki odпos, а 
zatim i kretaпje radпje и skladu sa osпovnim zпасепјеm predloga. Prefiks se и srpskohr
vatskom jeziku javlja i и oЫiku pot-. 

Primeri: Mogao sam podmetпuti glavu pod Ыagoslov svetoga Nikole. Mohol som podlozit' 
hlavu. (Mariпk.) Pas је ustuknuo, podvukao rep. (Oпdr.) Potok opat' podtekal popod most. (Bedпar) 
Prosiпula pod kazaпom vatra. Zasvietila pod kotlom vatra. (Сор.) Polozil korcule v kuchyпi pod 
оЫоk. Кlizaljke је stavio uza zid pod kuhiпjski prozor. (Oпdr.) Zarnraukala а siЫa pod postel'. 
Maukпulaje i pobegla pod krevet. (Oпdr.) 

PRI/PRI-

Dok па f ormalпom plaпu postoji potpuпa podudamost izmedu predloga i prefiksa и 
slovackom i srpskohrvatskom jeziku, semaпticka podudarпost uopste пiје prisutna. 

Primeri: PriЬilju mocпymi kJiпcarni па stenu. Prikucao је jakim cavlima па zid. (Bedп:ir) Zandar 
priпese stakJa ocima. Zaпdar si prilozf skielka k ociam. (Marink.) Na Iavici pri ohпisku sedela sestra 
Аппа. Na klupici pored ogпjista sedela је sestra. (Oпdr.) Chlapci zastali pri vfЬach. Decaci su se 
zaustavili kod vrba. (Oпdr.) 

S,Z/S,IZ // S-,Z-/S-,IZ-

Odпos izmedu predloga s,z i s,iz и slovackom i srpskohrvatskom jeziku mnogo је 
komplikovaпiji пеgо kod prethodпih predloga i prefiksa. Na formalпom plaпu se javlja 
samo delimicna podudarnost, i to kod predloga s i prefiksa s-, za koje је karakteristicno da 
ne izrazavaju prostorne odnose, ра su ро znacenju Ыiza svezama za pripajanje, i uglavnom 
oznacavaju sрајапје, sakupljanje. 

Primeri: Isty p:iпko spfsal mena vsetkych pravovernych Slovakov. (Sik.) Neraz sa im trafilo ај 
pre psa budu stfct'. Cesto su zпali skJepati kucicu za psa. (Sik.) Ет је dosao s kisom. А prisiel s 
krupoЬitfm. (Сор.) Cim se javi kukavica, evo i пјеgа s prazпom torbom. Len со kukucky zakukali, 
hпed sa doredikal ај s prazdпou kapsou. (Сор.) 

Slovackom predlogu z и srpskohrvatskomjeziku odgovaraju predlozi s i iz, а prefiksu 
z- prefiksi s- i iz-. Iako ovde пе mozemo govoriti о formalnoj podudarnosti, prisutna је 
semanticka podudarnost и zпасепјu kretanja dole sa povrsine necega ili prosto od gore. 

Primeri: Zliezol dolu. Spustio se па zernlju. (Sik.) Kata ро oЬicaju sleti da mu izuje kaljace. Kata 
zo zvyku zbehla dolu. (Desnica) Nas Oпdrej sa smykol, skoro spadol z Iesenia. Ра se пзS Aпdrija 
poskJiznuo i skoro р:ю sa skele. (Sik.) Zo stroшov, z vysokych jelsf а vfь. suchal sa namoknuty 
sпeh. Sa drveca - visokih i vitkih jova kJizio је mokar i otel.ao sneg. (Ondi-.) Jergus nezlozil ho z 
hlavy апi v izbe. (Oпdi-.) 
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U/U- N,V-/U,U-/ 

Osim formalne podudarnosti izmedu predloga и i prefiksa и- nikakva druga podudar
nost ne postoji. Semanticka podudarnost nije prisutna ni u slovackom ni u srpskohrvatskom 
jeziku, а razlog tome је Cinjenica sto ni prefiks, ni predlog ne izrazavaju osnovno prostorno 
znacenje - mesto. 

Primeri: Ak na mћа zabudne, ufrknem na ulicu. (Sik.) Pokusala ga poljuЬiti, а on uklonio lice. 
(Marink.) Usrupil som. Uzmaknuo sam. (Sik.) ... ра cu se od danas brijati kod vas ".а tak sa oddnes 
budem holievat' u vas. (Marink.) Kod jednog domacina naucio ovo, uz drugog zaboravio ono ... U 
jedneho gazdu sa poducil tomuto, u druheho zabudol ono. (Сор.) 

Iz navedenih primera se vidi da slovackom predlogu и u srpskohrvatskom jeziku 
uglavnom odgovara predlog kod, koji nastoji da istisne primarni predlog и. 

U tesnoj vezi sa predlogom i prefiksom и/и- је predlog i prefiks vlv-. U slovackom 
jeziku izmedu njih postoji potpuna formalna podudarnost, dok se u srpskohrvatskomjeziku 
kao ekvivalenti javljaju predlog i prefiks и/и- u svom osnovnom znacenju. Semanticka 
podudarnost izmedu njih ne postoji iako poseduju prostorna znacenja, а razlika је u dinamici 
radnje. 

Primeri: VЬehli do dediny. Utrcali su u selo. (Odnr.) Ali ponovo mu se usuljao u vidno polje. 
Ked' sa mu vsak znova votrel do zorneho pora. (Marink.) 1 drugi su ljudi lej;:rli u Ьihackoj "Kuli". 
Ај inf sedeli v Ьihacskej base. (Сор.) Drzi u ruci praznu casu. Drzf v ruke prazdny poharik ... (Сор.) 

ZAfZA-

Izmedu predloga za i prefiksa za- postoji formalna podudarnost u оЬа jezika. Pored 
toga moze se govoriti i о odredenoj semantickoj podudarnosti, ali sa izvesnom rezervom. 
Dok se и slovackom radi о osnovnom znacenju, и srpskohrvatskom jeziku је to potpuno 
sporedno znacenje prefiksa. u mesto predloga za и srpskohrvatskom jeziku је cesci predlog 
iza sa istovetnim znacenjem. 

Primeri: Hmla sa zakrada z luk medzi domy. (Већо) Ispruza glavu, preko ruba obale, zavi1·uje 
u modro nepoznato. (Kaleb) Kadar је Ьiо da se zavuce gdje u grm i umre sаш. Od neho Ьу vystalo, 
ze Ьу zaliezol niekam do krfkov а zornrel osamote. (Kaleb) А dbleko za lukou tшavy chlpHoricky ... 
1 daleko iza livade mrka i kudrava staЫa Sumica ... (Ondr.) On је mozda za vratima. Mozno је za 
dverarni. (Marink.) 

Analizaje pokazala daje odnos predloga i prefiksa neujednacen. Dokje podudarnost 
na planu forme prisutna kod veCine predloga i prefiksa, na planu sadrzaja nije tako 
jednostavna situacija. Semanticka podudarnost se javlja kod predloga - prefiksa: па/па-, 
паd/паd-, od/od-, pod/pod- i zlz-1/s, iz/s-,iz-. Delimicna podudamostje kod: do/do-, ро/ро-, 
s/s- i za/za-, а nikakve podudarnosti nema kod predloga - prefiksa: о/о-, prilpri-, и/и- i 
vlv-1/ulu-. 
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АнаМарич 

ОТНОШЕНИЕ ПРИСТ АВОК И ПРЕДЛОГОВ В РАМКАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ 
В СЛОВАЦКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ 

Приставки и предлоги рассматриваются вместе, на основаним их одинакового или сходного 
семантического признака и на основаним их одинаковой формальной и звуковой реализации. 

Приставки по происхждению являются, главным образом, теперешними или бывшими предлогами. 
В обоих языках большинство приставок является в функции предлогов, за исключением в словац
ком языке приставок vz-, roz-, vy- а в сербском языке и хорватском приставок пре-/про- и рас-. 

Эквивалентность в области формы превосходит тождество в области семантики. Связь 
между предлогами и нриставками восстанавливается посредством глаголов. 

Основная сема в рамках которой анализируются предлоm и приставки это сема локализации 
действия. Их первычное значение на самом деле представляет место действия. Исходным положе
нием при анализе язляется отношение действия к предметам в пространстве. Анализ показал, что 

иногда значения приставок и предлогов совсем совпадают, иногда существует только частичное 

сходство, а у некоторых предлогов и приставок нет даже приблизительного сходства в значении. 
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Tatjana Paunovic, Filozofski fakultet, Nis 

ЕАТ ILI ЕАТ UP? DRUGACIJA PRIМENA 
KONTRASTIVNE ANALIZE 

Primeпa koпtrastivпe aпalize ( dalje: КА) и пastavi straпih jezika оЬiспо se opisuje 
kao 'direktпa' ili 'iпdirektпa'. Ova prva poф-azumeva pedagosku КА koja ima za cilj 
predvidaпje uceпickih gresaka, utvrdivaпje nivoa iпterfereпcije matemjegjezika pri ucenju 
straпog, ili, pak, direktnu primeпu kontrastiranja kao metode ili tehпike и ucionici. 'Indi
rektna' primeпa teorijske КА podrazumeva koriscenje utvrdeпih slicnosti i razlika izmedu 
maternjeg i straпog jezika pri selekciji i gradiraпju nastavnih materijala, и pripremaпju 
planova i programa ili и testiraпju. 

cesto se, medutim, previda ono sto se moze opisati kao 'najindirektnija' ali niposto 
najmaпje vazna primena КА - kontrastivпo ispitivanje sa ciljem da se, na posredan пасiп, 
и novom svetlu sagleda neka pojava unutar jednog jezika. КА и tom slucaju nije cilj za 
sebe, vec sredstvo, metodoloski postupak, ili metodolosko 'trece oko' koje ispitivacu 
omogucava da sa pomerene, 'spolja8nje' tacke gledista, па osnovu sustinski drugacijih 
relacija и nekom drugom jeziku, 'vidi' odпose tesko vidljive kada se jezik ispituje samo 
'izпutra'. Poredenje пekih segmeпata dvaju jezika, Ьilo uporedivanjem njihovih teorijskih 
opisa ili poredenjem tekstova na tim jezicima, пе mora, dakle, imati za cilj utvrdivaпje 
sistematskih slicnosti i razlika izmedu jezika, vec se moze shvatiti prosto kao drugacija ili 
поvа tacka gledista uпutar jedпog jezika. 

Na takav је naciп moguce sagledati, па primer, specificnost frazпih glagola и 
aspektualпom sistemu eпgleskog jezika - specificпost koja se ispoljava mпogo jasпije kada 
se frazni glagoli ispituju и poredenju sa пjihovim ekvivaleпtima и srpskomjeziku, по kada 
se frazali ispituju uпutar aspektualпog sistema samog eпgleskog jezika. 

Frazni glagoli, kao specificпi spoj glagola i adverbljalпe partikule koji funkcioпise 
kao jediпstvena jediпica, predstavljaju polje па kome se preplice пеuЬiсајепо mпogo 
gramatickih i semaпtickih faktora. То је oЫast па raskrscu gramatickog i leksickog и jeziku, 
па prelazu izmedu gramatickih koпstrukcija i idioma, gde se ukrsataju uticaji i modalпosti, 
kateпativnosti i aspektualnosti. U пastavi engleskog kao stranog jezika, medutim, oni se 
пајсеsсе tretiraju iskljucivo kao idiomi. 

Pri tome se previda cinjenica da пisu svi frazпi glagoli jedпako idiomaticni: pored 
visokoidiomatskih komblnacija, kakve su give in ( surrender ), turn ир ( appear) ili соте Ьу 
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(acqиire), postoje i poluidiornatske kornЬiпacije, kakve su drink ир, play aroиnd, beaver 
away ili draw оиt. U пjirna glagol i partikula irnaju и izvesпoj rneri ocuvaпa zasebпa 
znacenja, ali se i опе, па osnovu sintaksickih i semantickih kriterijuma, moraju uvrstiti и 
frazale. 1 

Pored toga, frazni glagol је ne samo semanticka vec i specificna sintaksicka jedinica 
koja funkcionise kao celina и sintaksickim konstrukcijama viseg reda. Unutar frazala, 
glagol i partikula povezani su ne samo sernantickom vec i sintaksickom kohezijom, а 
adverЬijalna partikula pored semantickog sadrzaja ima i gramaticku funkciju. 2 Kod polui
diomatskih komЬinacija, upravo adverЬijalпa partikula okuplja Citav niz fraznih glagola и 
'porodice' slicnog, пајсеsсе aspekatskog znacenja:_,,.svrseпost је, na primer, zajedпicko 
znacenje glagola sa partikulom ир ( drink, break, finish, иsе ), а moze se iskazati i partikulom 
оиt (find оиt, pont оиt, seek оиt, figиre оиt, work оиt etc.). 'Тrајапје uprkos necemu' је 
svojstvo koje povezuje drugu 'porodicu' glagola sa partikulom оиt (draw, hold, last), а 
stalnost, upornost radnje zajednicka је glagolima sa partikulom away ( chatter, work, fire, 
beaver etc. ). 3 

Stoga se moze reCi da eat i eat ир, pored sasvim Ыiskog semantickog sadrzaja 
saCiпjavaju svojevrstaп aspekatski koпtrast - mada prisustvo adverЬijalne partikule пiје 
obavezпo и perfektivnom konteksu (/ ate it ир ali i / ate it all), ono је sasvim nepozeljпo и 
imperfektivnom koпtekstu: /ат eating ali пе i /ат eating ир. 4 Zato se adverЬijalпa 
partikula moze smatrati jezickim sredstvom и fuпkciji gramaticke kategorije aspekta и 
gramatickom sis.temu eпgleskog jezika. 

Aspekt и eпgleskom jeziku, medutim, opisuje se kao prvenstveпo siпtaksicka kate
gorija, realizovana mahom и slozeпim glagolskim frazama (perfektivпim i progresivnim). 
Na morfoloskom nivou eпgleski glagoli пе sadrze oznake aspekta, te se aspektualпost 
adverЬijalпe partikule zapravo ne uklapa и aspektualni sistem engleskog jezika. 

S druge strane, и mпogimjezicima, kakav је i srpski, kategorija aspektajeste pretezno 
morfoloski realizovana. Osnova aspektualпog sistema и srpskomjezikuje imperfektizacija 
iпfiksom, kao cisto gramaticki, flektivni, proces, i perfektizacija prefiksom kao leksicko
gramaticki, и osпovi derivacioni proces.5 

Koпtrastivпa i interlingvalna proucavanja, medutim, ukazuju da postojaпje morfema 
sa funkcijorn slicпom fuпkciji slovenskih glagolskih prefiksa i infiksa пiје neuoЬicajeпo i 
и jezicima ciji је osпovпi aspektualni sistem drugaciji. Mada se onda najcesce radi о 
slobodпim partikulama, а пе vezaпim morfemama, sernaпtika i gramaticka fuпkcija ovih 
partikula prirodпo ih povezuju sa aspekatskim znacenjirna. 6 Stoga upravo kontrastivno 
ispitivaпje fraznih glagola i oЫika koji im odgovaraju и srpskom jeziku, moze jasnije da 
osvetli aspekatsku prirodu adverЬijalne partikule i njenu ulogu и ukupnom vidskom 
znacenju iskaza и kome је frazni glagol realizovan. 

U sprovedenom istrazivaпju, kao osnova za poredeпje, uzeta su osnovna vidska 
znacenja koja iskazuju glagoli sekundarnog vida и srpskom jeziku. Osnovпa perfektivna 

Quirk et al., 1985: 1162. 

Sapir, 1921: 113, Curme, 1925:264, Anastasijevic, 1964: 102, Dahl, 1986:86, Lyons, 1977:719-720. 

Quirk et al., 1985: 1156-1157. 
4 Dah\, 1986:86. 

Belic, 1941:233, Stevanovic, 1986:530, StanojCic, Popovic i Micic, 1988:95, Silic, 1978:45-47. 

Dahl, 1986:86. 
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znacenja su ingresivno (za-pevati) i efektivno, bez obzira na objektivno trajanje radnje 
(lupnu-ti ili od-ziveti). Ovi drugi glagoli mogu Ьiti realizovani kao terminativni ili neod
redeno-svrseni, u zavisnosti od sireg sintaksickog konteksta. Osnovna imperfektivna zna
cenja su sekundamo-durativno, kod glagola koji sadrze imperfektivni infiks, ali oznacavaju 
radnju neogranicenog trajanja, i iterativno znacenje neogranicenog ponavljanja radnje, koje 
је implicitno ili eksplicitno naglaseno kontekstom. 

Moze se postaviti pitanje zasto su upravo vidska znacenja uzeta kao osnova kontras
tivnog proucavanja, а ne, na primer, vidske kategorije ili takozvane 'vidske vrednosti'. 

Prvo, kontrastiranje fraznih glagola i njihovih ekvivalenata ne Ьi se moglo sprovesti 
u okviru vidskih kategorija engleskog i srpskog jezika, buduCi da se ne moze govoriti о 
korespondenciji niti izmedu ТМА (vreme - nacin - vid) sistema engleskog i srpskogjezika, 
niti izmedu pojedinacnih aspektualnih kategorija - engleskog progresiva i srpskog imper
fektivnog vida, na primer. Medutim, ako se uporede vidska znacenja iskazana na ovaj ili 
onaj nacin u оЬа jezika, moze se videti da se, kroz jednu ili drugu kategoriju, kao fokusna 
ili perifema, i и engleskom i и srpskom jeziku realizuje veCina, ili bar izvestan broj iz 
zajednickog skupa vidskih znacenja. 

Drugo, ako se prihvati distinkcija izmedu aspekta, kao gramaticki - morfoloski ili 
sintaksicki - realizovane kategorije, i Aktioпsart-a kao semanticke komponente leksickog 
znacenja svakog glagola, koji se cesto opisuje i kao 'tip glagolom iskazane situacije'7, onda 
se osnovna opozicija izmedu trenutne radnje (predstavljanje tackom) i trajne radnje (pred
stavljene crtom) moze vezati zaAktionsart, ali ne i za aspekt, koji pokriva siri, iznijansirani 
skup znacenja (niz tacaka, skup tacaka, duz ogranicena sa оЬе strane, linija ogranicena samo 
sa jedne ili druge strane itd). 

Nesumnjivo је, medutim, da i aspekt kao vidska realizacija - morfoloska ili sintaksicka 
- i Aktioпsart kao 'tip situacije' ili inherentni semanticki aspektualni potencijal glagola na 
leksickom nivou, jesu, uz sintaksicki kontekst, relevantni elementi ukupne aspektualnosti, 
kako је definisu Bondarko i Bulanin8

• U tako sirokom smislu aspektualnost se uvek iskazuje 
pomocu svih ovih elemenata, rnada znacaj i uloga svakog od njih и razlicitirn jezicima ne 
moraju Ьiti isti. Stoga ovako siroko sagledana priroda aspektualnosti daje mesta da se i 
adverbljalna partikula fraznog glagola sagleda kao jedan od faktora aspektualnosti. 

Ispitivanje aspekatske uloge adverbljalne partikule nezavisno od sintaksickog kon
teksta pokazalo је da u najvecem broju slucajeva adverbljalne partikula jeste najuticajniji 
elernent ukupnog vidskog znacenja fraznih glagola, koji vrlo cesto prevagne nad inherent
nirn semantickirn potencijalom glagolskog dela. 

Mada frazni glagoli u celini iskazuju mahorn perfektivna znacenja (78% ispitanih 
fraznih glagola iz korpusa od 1064 prirnera njihove upotrebe, i isto toliko srpskih prevodnih 
ekvivalenata), postoje i razlike u vrsti vidskog odredenja partikula. Tako, na prirner, 
partikula оп nosi ne jedno vec tri tipicna znacenja - efektivno-terrninativno kao switch оп, 
efektivno neodredeno- svrseno, mahom katenativno kao keep оп, ali i durativno kao siпg 
оп. Partikule out, off, away, iп i back imaju pretezno perfektivna znacenja, а partikule dowп 
i over su gotovo iskljucivo perfektivne. Najizrazitiji nosilac perfektivnosti је partikula ир. 

7 Lyons, 1977:719-720 

В Bondarko, У., Bulanin, L. 1967:50, prema Silic, 1978:63. 
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Moze se, takode, reci da partikule pokazuju i razlicit stepeп пezavisпosti od iпhereпt
пog aspektualпog poteпcijala glagolskog dela. Partikula ир izrazito је пezavisпa, te пајсеsсе 
mепја poteпcijal staticпih i diпamicпo-durativпih glagolskih situacija (па primer, eat vs. 
eat ир, ф'ink vs. drink ир itd.) U prilicпoj meri пezavisпe su i partikule off, down i back, 
dokje kod partikula over, away i in uticaj semaпtickog aspektualпog poteпcijala glagolskog 
dela zпаtпо veCi. То Ьi se moglo objasпiti ciпjeпicom da ove partikule imaju bolje ocuvaпa 
adverЬijalna, prvenstveпo lokalпa znaceпja9 (sink in, think over), а njihovi frazni glagoli 
vrlo nizak nivo idiomaticnosti. Otuda se moze reCi da, u izvesnom smislu, stepen grama
tickog, vidskog znacenja adverЬijalпe partikule stoji u obmutoj srazmeri prema stepeпu 
iskazanog adverЬijalnog znaceпja. Kod partikula koje su dalje odmakle u procesu razvoja 
od adverЬijalпog do apstraktпog gramatickog znaceпja i uticaj semantickog potencijala 
glagolskog dela је manji. 

Primami aspekatski mehaпizam engleskog jezika - siпtaksicki iskazaпa vidska od
redeпja - niposto nije nezavisaп od aspektualпosti partikule: u vidski neutralnim oЫicima 
- infinitivu, prostim, modalnim i pasivnim glagolskim frazama - frazпi glagoli и celiпi 
pokazuju takode pretezno perfektivna zпасепја. Medutim, u progresivпim glagolskim 
frazama, kao i и oЫiku sadasпjeg participa, frazni glagoli, i to narocito oni ciji partikule 
imaju и vecoj meri nezavisno gramaticko znaceпje, пе doЬijaju 'normalna' znaceпja 
progresiva - trajanje, ograпiceпo trajaпje, nesvrsenost. Znacenja ovih fraznih glagola su 
specificna, slicna znaceпjima koja и progresivu doЬijaju glagoli diпamicno-punktualnog 
potencijala, kako ih opisuje К verk. 10 

Karakteristicno је zпacenje ocekivane radnje, kao и receпici She is breaking down 
koja zapravo znaci She is jиst аЬоиt to break down, ili Ј ат drinking it ир sto zпaci Ј ат 
going to drink it ир in а тотепt. Drugo tipicno znaceпje је kumulativпo-distributivпo -
znaceпje пiza pojedinacпih svrseпih radnji, izvrseпih od straпe vise subjekata ili па skupu 
objekata: Јат selling оиt the fиrnitиre zapravo znaci Јат selling it оиt piece Ьу piece. 

Ni tip glagolske fraze kao faktor aspektualпosti пiје, dakle, nezavisan od specificne 
vidske prirode adverЬijalпe partikule. Vazaп је i uticaj elemeпata sireg sintaksickog 
konteksta kakvi su tipicпi adverЬijali, semanticka i sintaksicka svojstva subjekta i direktnog 
objekta, modalпe glagolske fraze, пarocito one sa woиld i coиld, adverЬijalne koпdicioпalпe 
klauze, katenativne konstrukcije, koordiпacija partikula itd. Svi ovi faktori uzajamno su 
zavisпi i zajedпicki daju ukupno aspektualno znacenje realizovanom fraznom glagolu. 

U sprovedenom istrazivaпju upravo је metoda koпtrastivпe aпalize omoguCila da se 
detaljпo ispita odnos izmedu razlicitih elemenata ukupne aspektualnosti, bez obzira па 
velike razlike i vrlo opste slicпosti koje postoje izmedu aspektualпih sistema engleskog i 
srpskog jezika. 

Ni primeпa rezultata ovog istrazivaпja, medutim, пе moze Ьiti sasvim direktna, mada 
moze da pomogпe da se frazni glagoli u nastavi engleskog kao straпog jezika пе tretiraju 
iskljucivo kao nepovezaпi idiomi. Frazali se, pokazuje se, tesko mehaпicki uce, i gotovo ih 
је пemoguce 'spontaпo' testirati. Studenti ih retko i s пesigumoscu koriste и spontaпoj 
jezickoj produkciji, cak, kako pokazuju izvesпe subjektivпe осепе, mnogo rede пеgо druge 
vrste idioma. Tome dopriпosi i сiпјепiса da пepoznavaпje adekvatпog frazпog glagola и 

9 Lyons, 1977 :719-720. 
1 О Quirk et al., 1985: 176. 
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jezickoj situaciji пе mora dovesti do proizvodпje пegramaticпe ili пeprihvatljive receпice, 
пarocito kada se radi о poluidiomatskim frazпim glagolima, kakav је eat ир. 

U пastavi su, stoga, Ьilo da је пјеп cilj orijeпtisaп ka komuпikativпoj kompeteпciji 
uceпika ili gramatickoj tacпosti jezicke produkcije, frazпi glagoli cesto margiпalizovani, 
ili se smatraju jezickim segmeпtom rezervisaпim za uсепје samo па visim пivoima. 
Medutim, frazali su tako siroko zastupljeпi и jeziku izvomih govomika, i to upravo и опот 
svakodпevпom, 'oblcпom' jeziku, da Ьi Ьilo пеорhоdпо usvajati ih vec па pocetпim пivoima 
uсепја eпgleskog jezika, i to kao оsпоvпе elemeпte komuпikacije, а пе kao пеоЬаvеzпо 
koloraturпo stilsko sredstvo koje jezik ulepsava, ali mu пiје пеорhоdпо. Uceпiku eпgleskog 
jezika, а пarocito опоmе koji и matemjem jeziku роzпаје takve aspekatske distiпkcije, pri 
tome Ьi mogla da pomogпe svest о aspektualпoj odredeпosti frazпih glagola, i povezaпosti 
пekih od пjih и 'aspekatske porodice'. 

Tako Ьi se moZda mogla izbeCi situacija и kojoj, kada izvorпi govornik па pitaпje 'Are 
there апу apples left?' bez dileme odgovara 'Sorry, / ate them all ир', паs uceпik eпgleskog 
jezika dileme 'eat ili eat ир' uopste пiје пi svestaп. 
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Tatjana Paиnovic 

ЕАТ OR ЕАТ UP? ANOTHER VIEW THROUGH CONTRASTIVE ANAL YSIS 
Summary 

The most often forgotten aim of СА can Ье descriЬed as "extremely indirect". Namely, СА can Ье used 
just to cast а new Iight on а phenomenon within one of the contrasted Ianguages. СА is then just а methodological 
device enaЫing the investigator to take an "outside" point of view ant to observe, against the background of а 
different Ianguage, some relations that might Ье difficult to perceive when that Ianguage is observed only from 
the "inside". This paper shows how this procedure was applied to the analysis of the specific aspectual nature of 
phrasal verbs in English, which, in the authoг's opi11io11, сап Ье viewed шоrе eш;ily uguinsl the buckground oftheir 
aspectually more clearly defined equivalents in SerЬian. The paper also touches upon the possiЫe applicaЬility of 
such an investigation in teaching English to SerЬian students. 
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Miroslav Dudok, Filozofski fakultet, Novi Sad 

RASLOJENOST FUNKCIONALNIH STILOV А 
U BILINGV ALNIМ USLOVIMA 

1. U ovome tekstu сето analizirati pitanja raslojenosti funkcionalnih stilova и 
specificnim uslovima razvoja slovackog jezika и kontaktu sa srpskim jezikom kao komu
nikativno dominantnijimjezikom. Naime, slovackijezik se и Vojvodini vec cetvrt mileni
juma razvoja и uslovima enklavnog tipa i do danasnjih dana је zadrzao osnovne 
karakteristike slovackog и maticnoj zemlji, sa osobenostima i posebnostima koje donosi sa 
sobom Ьilingvalna sredina, naravno. 

2. U okviru funkcionalne raslojenosti jezika prakticno mozemo govoriti о jednom 
manje-vise sirokom dijapazonu funkcionalnih stilova onako kako su ih medu prvima 
izdvojili i definisali Prazani. U ovom teorijskom okruzenju stil је, dozvolicemo seЬi 
lapidamo parafraziranje V. Matezijusa, karakteristican nacin koriscenja izrazajnih sredsta
va и jezickoj komunikaciji. Ili pak preciznije receno, jezicki stil se konstituise svrsishodnim 
izborom, zakonomemim· strukturiranjem i upotrebom jezickih i izvanjezickih sredstava s 
obzirom na_situaciju, funkciju, tematiku, autorovu zamisao i na sadrzinske elemeпte izraza 
(Mistrik, 1984, s. 30). Pored citavog, danas skoro nepreglednog, пiza defiпicija stila (vidi 
прr. Jeliпek, 1992), ovakva koncepcija stila је pogodna i prilikom konfroпtiranja jezika и 
koпtaktu. 

3.1. Staпdardпi oЫik slovackog jezika и Vojvodiпi se daпas koristi и oЫasti skolstva, 
lepe knjiZevпosti, и oЫasti sredstvajavпog iпformisanja i admiпistrativпopravпim odnosi
ma, kao i и oЫasti пauke. Za ovu posledпju oЫast upotrebe slovackog jezika treba 
пapomeпuti da је опа ograпiceпa na konstituisaпje tekstova samo pojedinih пaucnih 
discipliпa, kao sto su пauka о knjizevпosti s kпjizevпom kritikom, liпgvistika, istoriografija, 
delimicпo i pravпe пauke i пеkе druge drustveпe пauke i discipliпe iz agroiпdustrijskog 
kompleksa, а sasvim sporadicпo i и пekim prirodпim пaukama, mediciпi i primeпjeпim 
пaukama. Osim toga slovacki se и Vojvodiпi koristi u govorпoj iпterpersonalпoj komuпi
kacii, ali i kao sceпski govor i u пekim drugim situacijama. Vec na osпovu navedenoga se 
vidi da је upotreba slovackog i па ovim prostorima relativпo siroka. Slovacki kao jezik 
dijaspore је па ovim prostorima i funkcioпalno najizrazitije raslojen, kada ga posmatramo 
и odпosu па Ьilo koju sredinu u kojoj se razvija izvaп maticne zemlje. Naravno, ispoljavaпje 
ove raslojenosti nije пiti takvog iпtenziteta, niti takve eksteпzije и пekim пјепim discipli-
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narnim, ра ni situacionim i tematskim oЫicima, koji su prisutni и modemom slovackom 
jeziku и maticnoj zemlji. 

3.2. Kada uporedujemo situaciju slovackog jezika и Vojvodini sa situacijom и 
Slovackoj, zapazamo nizu disciplinarnu disperziju и upotreЬi slovackog и Vojvodini na 
jednoj strani i, па drugoj strani, pod uticajem srpskog kao kontaknog jezika nizi stepen 
dinamike domacih izrazajnih sredstava. Za slovacke tekstove vojvodanskih Slovaka karak
teristican је zadovoljavajuCi nivo postovanja stilisticke norme savremenog slovackog и 
okviru semanticko-sintaksickih sredstava i sredstava kompozicije teksta, sto u daleko 
manjoj meri vazi za okvir leksickih sredstava. 

3.3.1. Evidentna su, medutim, i brojna odstupanja od tekstualne norme, prisutne и 
jezickoj praksi и Slovackoj, и disciplinamom raslojavanjujezika vojvodanskih Slovaka, ali 
i и okviru ekstralingvalnih sredstava, npr. u tradiciji teksta. U prvu grupu spada, na primer, 
jezickostilska primena termina и slovackim tekstovima razne disciplinarne orijentacije kod 
vojvodanskih Slovaka, gde se umesto domaCim termiпima prednost daje uglavnom inter
nacionalnim. То је najcesce rezultat Ьilingvalпe situacije: koristi se internacionalizam 
poznat i и kontaktnomjeziku. Medutim, s druge strane ovakva stilogeпa situacijaje prisutna 
i iz tog razloga sto su ovi slovacki tekstovi zasiceni kolokvijalnijim izrazima па nekim 
drugimjezickim planovima, npr. па siпtaksickom plaпu, ра se time zeli izbeCi supstaпdar
dizacija funkcionalno stilske raslojenosti и datom discipliпarnom okviru. 

Uticaj srpskog kao kontaktпog jezika па stilisticke i komuпikativne sfere је jos 
prisutniji na nivou nizihjezickih stilogenihkonstitueпata, прr. kod konkшentskih tvorbeпih 
tipova s domaCim i interпacioпalnim formantima izoleksemickih reci iz podsistema ap
straktne leksike па -acial-nie, -ital-ost i -izmus!-stvo. Govorпici slovackog jezika u Vojvo
diпi pre се dati predпost internacioпalпom formaпtu, narocito ako se оп jos koristi i u 
koпtaktnom srpskom jeziku, пеgо domacem formantu, sto Ьi odgovaralo jezickoj i stilskoj 
situaciji govomika и maticпoj zemlji. Interesantпo је da se ova pojava пе registruje sашо 
па пivou а) izrazajпih varijaпti ili Ь) (najcesce) па пivou stilistickih sinonima, vec i с) па 
nivou jezickih sredstava koja su (delimicno) diferenciraпa semanticki i d) diferencirani sa 
staпovista komuпikativпih sfera. 

а) Npr. izoleksicki varijaпti aktivnost', brutalnost', populdrnost' itd. su zпatno frek
veпtniji ne samo u objektivno-subjektivnim stilovma, vec i и objektivпim stilovima Slovaka 
и Vojvodini и odпosu па konkurentski tip sa formantom -ita, dok је situacija и slovackim 
tekstovima и Slovackoj шavnotezena (vidi Pisarcikova, 1982). 

Ь) Formaпti -ost', -acia, -cia i sl. se u slovackim vojvodaпskim iskazima preferiraju 
и odnosu па njihove konkureпtske formante (-ita, -nie ), najverovatпije pod uticajem srpske 
tekstualпe tradicije. U slovackom jeziku maticne zemlje опi su u korelaciji knjiskost -
razgovorпost s izrazenom teпdeпcijom ka tvorЬi siпoпimskih oЫika koji se svrstavaju u 
knjiski stilisticki okvir (Buzasiova, 1986). 

с) U slovackom jeziku pojediпi formaпti su stilisticki i semanticki ditereпciraпi, прr. 
nemarkirani -acia (administracia) пaspram ekspresivnog (pezorativnog) obelezja kod 
konkurentskog formata -( ova)nie ( administrovanie) (Buzasi, 1989). U stilistickoj strategiji 
vojvodanskih Slovaka ova se pojava za sada vrlo slabo ispoljava. 

d) Formaпti tipa -ita!-ost i sl. se u пekim slucajevima пе mogu smatrati stilistickim 
siпoпimima. Iskljucivim kriterijem njihove tekstualпe ukljuceпosti је kontekst ili komuпi
kativпa sfera upotrebe. Navedimo kao primer termine neutralita statu (polit. i prav.) -
neutralnost' (bezpriznakovost') spisovneho prostriedku (liпgv.). 
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З.З.2. Drugu grupu odstupanja od tekstualne norme kod disciplinarne raslojenosti 
jezika predstavljaju konstituenti tekstuelne tradicije. Tekstuelna tradicija kod pojedinih 
funkcionalnih stilova vojvodanskih Slovaka је inertnija na inovativne procese, nego sto је 
to и okviru istih stilova и maticnoj zemlji. Zbog toga pojedini postupci istrajavaju i 
obnavljaju se na jezickoj podlozi razgovornog i oЬicnog izraza, koji se najcesce ukrsta sa 
govomim oЫicima. Mozemo to posmatrati na primeru beletristickih tekstova. Navedene 
karakteristike su izrazito prisutne и knjizevnim tekstovima niske estetske informacije, и 
kojima jezicka sredstva ne izviru iz izvanjezicke situacije ili iz teksta samog, vec predsta
vljaju samo njihove omamente. Medutim, neki elementi iz inventara tekstuelne tradicije se 
svrsishodno i namemo koriste и tekstu ne Ьi li se tako gradio regionalni izrazajni arhetip. 
(Ovakvi postupci su, na kraju krajeva, poznati i prisutni i u jezickoj i tekstuelnoj situaciji 
u maticnoj zemlji, kao i и drugim nacionalnim knjizevnostima.) U takve svrhe se cesto 
poseze u inventar sredstava lokalnog kolorita, kao i и inventar stilema kontaktnih jezickih 
grupacija. U konkretnom slucaju su to, pre svega, hungarizmi, germanizmi, petrifikovani 
oЫici razne provenijencije, а и poslednje vreme, и prvom redu, serbokroatizmi. Sa stano
vista discipinarne raslojenosti jezika ovakva sredstva se funkcionalno koriste jedino u 
subjektivnim stilovima, dok и objektivnim i objektivno-subjektivnim interindividualnim 
stilovima doЬijaju status supstandardnih stilogenih oЫika. 

4. U okviru situativne raslojenosti jezika vojvodanskih Slovaka ispoljavaju se kako 
opstije komparativne karakteristike tako i specificne karakteristike. U prvu grupu pitanja 
Ьismo и prvom redu uvrstili inventar situacija u kojima pripadnici slovacke jezicke 
zajednice и jugoslovenskoj Vojvodini koriste svoj matemji jezik kao osnovni komunika
tivni i stvaralacki instrument. Teorijski је ovaj inventar vrlo slican inventaru situativne 
raslojenosti slovackogjezika и Slovackoj zahvaljujuCi, pre svega, relativno sirokoj upotreЬi 
slovackog medu vojvodanskim Slovacima. Ти se, naime, radi о objektivno prisutnom 
situativnom raslojavanju, npr. porodica, nastava, snabdevanje, sportski dogadaji, kulturne 
manifestacije, telefoniranje, vencanje, sahrana itd., kao i potencionalno identicnim situaci
jama iz inventara situativne raslojenosti slovackog jezika и maticnoj zemlji. Iako se 
istrazivanja nisu do sada kretala и ovom pravcu, i ovde mozemo ocekivati izvesne jezicke 
i stilske varijante koje izviru iz ekstenzivnih parametara upotrebe jezika kao komunikativ
nog instrumenta. 

U okviru situativno raslojenog slovackog izraza kao komparaiivnog entiteta vidnije 
su specifikovani stilogeni fenomeni. Npr. и situativno ralujenim tekstovima vojvodanskih 
Slovaka dolazi do jezicke i stilisticke interferencije na srazmerno sirokoj povrsini govorne 
upotrebe. Konkretn~e, uticaj srpskog kao dominatnog kontaktnog jezikajavlja se i u takvim 
situacijama gde se inace trazi korektan iskaz sa stanovistajezicke i stilisticke norme i kulture 
govora (Chceli Ьу sme saprepacit'. -TV; Pod'akuvam sa. - javni skup). Dalje, cesta pojava 
kod ovdasnjih komunikata је i stilisticko prozimanje, npr. na osi kolokvijalnost - stand
ardnost, nacionalnost - ekspresivnost i sl. (hasicsky spolok - TV, hrmavica - prognoza 
vremena na radiju itd.). Ovakva zamena stilistickog koda је na ovim prostorima gotovo 
redovna pojava, sto је samo donekle rezultat demokratizacije teksta, jer se javlja i и ranije 
zatvorenim mikrozajednicama, gde su prevladavali drugi tipovi raslojenosti jezika sa 
svojom specificnom funkcionalnom stilistikom (А: - Dva roki som bola v Nemecku. В: -
Bez prekidu si bola? Ale и meduvremenu si ај dochcidzala? - razgovor и vozu). · 

5.1. U funkcionalnim stilovima objektivnog karaktera koji se razvijaju и uslovima 
slovacko-srpskog Ьilingvizma zapazamo jezicko-stilske tendencije koje su prisutne kako u 
slovackom jeziku u Slovackoj tako i и srpskom jeziku. Zajednicke tendencije su usmerene 
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npr. ka multiverblzaciji ili nominalizaciji iskaza. Prisutne su i tipoloske slicnosti u jezickim 
strukturama glagol + imenica: prijat' zavdzok, predlozit' ndvrh, vyslovit' znepokojenie, 
adjektivsko-supstantivna struktura: diplomaticke kruhy, sportovd verejnost', Citatel'skd 
оЬес itd. Zajednicka karakteristika ovih stilova kako u slovackom tako i u srpskom jeziku 
jeste supstantivizacija iskaza. 

5.2. Slovacki tekstovi iz Vojvodine su - i pored jasne tendencije da se jezicki i stilski 
priЫize standardu koji vlada u maticnoj zemlji - optereceni medujezickim i unutarjezickim 
interferencijama. Na leksickom planu se to ogleda: а) u importaciji srpskih leksickih 
jedinica (odrediti - odriadit': urcit', stanovit'), Ь) u promeni semanticke strukture (оЬес u 
znacenju opstina, komuпa), с) u drugacijoj upotreЬi sinonima nego sto је to u savremeпom 
slovackomjeziku u Slovackoj i sl. (Mijavec, 1985). 

Uпutarjezicke iпterferencije su takode vrlo izrazeпe пе samo па пivou iпterferiraпja 
funkcioпalnih stilova vec i dijalekatskih i standardпih oЫika i sinoпima, kao i па пivou 
sociolekatske interfereпcije. Npr. staпdardпi adverb strasne u studentskom sleпgu ima 
zпасепје "vel'mi" (veoma), odakle пајсеsсе posredstvom javпih glasila fluktuira u ostale 
sociolekte (Pazovskd skupina Кlasy је strasne vel'kd. - TV NS 20.11.1993). 

5.3. Pomeraпja slicnog tipa u stilistickoj perspektivi slovackog jezika u uslovima 
enklavпog razvoja prisutпa su i kod gramatickih i kompozicioпih sredstava. Uticaj koпtakt
пog jezika (па јеdпој strani) i prigusena dinamika jezicko-stilskih sredstava zbog naglase
пijeg oslaпjanja na govorпe i dijalekatske strukture (na drugoj straпi) оsпоvпе su podloge 
za pojavu specificпih stilogeпih eпtiteta prilikom stilskog raslojavaпja jezika. U ovakvoj 
situacф mozemo govoriti i о stilistickoj varijantnosti. Do slicпih saznanja dolazimo i 
posmatrajuCi slovacke enklave u Madarskoj i u Rumuпiji, s tim sto su razvojna situacija 
slovackog jezika i tekstalne tradicije kod rumunskih Slovaka ipak пајЫizе onima u 
slovackom u Jugoslaviji (Dudok, 1994). Na citavom planu funkcionalne raslojeпosti 

tekstovi vojvodanskih Slovaka su bogatiji ekspresivnim, ра i defektnim sintaksickim 
konstrukcijama nego paralelni tekstovi slovackih govomika u Slovackoj, gde su ove 
konstrukcije kao stileme prisutпe samo u subjektivnim stilovima, odnosno u razgovornom 
i umetnickom, а donekle i u retorickom, i u pojedinim zanrovima puЫicistickog stila, kao 
predstavnika objektivno-subjektivnih stilova. 

Medutim, na gramatickom, pre svega па sintaksickom, te na frazeoloskom planu, kao 
i na planu kompozicije teksta iпterferentne pojave su na prvi pogled nepreglednije, te im 
se korisnici slovackogjezika u Vojvodini teze mogu suprotstaviti. Navescu samo nekoliko 
primera kao ilustraciju proЫema. U jezickoj upotreЬi vojvodanskih Slovaka su se odoma
Cile mnoge srpske konstrukcije koje predstavljaju stileme u tekstu poput Prepacujem sa, 
kao i niz drugih recenicnih modela. Domicilno pravo ovde sticu i frazeoloski kalkovi tipa 
Stratil sa ako somdr v hmle, sto је (sa uzejezickog stanovista) u potpunoj korespoпdenciji 
sa strukturom slovackog jezika. Ali u slovackoj tradiciji teksta ekvivalentni frazeologizam 
је Stratil sa ako gdfor. О pitanjima frazeologije u govoru Slovaka u Vojvodini је vrlo 
instruktivпo pisao Ј. Mlacek (1988). Interferencije na kompozicionom planu se bez poseb
nog istrazivanja ponekad ne mogu ni primetiti, ра se cesto о ovim pitanjima donose 
пeutemeljeпe i пeprovereпe осепе. Tek aпalitickim i statistickostilistickim putem mozemo 
zakljuciti da su pomeraпja, ра i iпterferentпe situacije ovde takode zakoпomerna pojava. 
Npr. па plaпu mikrokompozicije teksta i gramatike teksta u srpskoj tekstuelnoj tradiciji u 
odnosu па slovacku belezimo visu glutinaciju teksta za 0,20 stepeni (Dudok, 1987). 

6. Da zakljucimo: Stilska raslojenost slovackog jezika u Vojvodini, koji se razvija u 
uslovima enklavnog tipa i u koпtaktu sa sociolingvisticki dominantпijim srpskim jezikom, 
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kompleksna је pojava. Ovde su prisutni razni stepeni interjezicke i intrajezicke interferen
cije, sto neposredno utice na stilsku perspektivu i tekstuelnu tradiciju slovackih govornika, 
odnosno na stilske procese i tendencije. Od stilskih, kao i semantickih, procesa i tendencija 
и savremenom slovackom jeziku vojvodanskih Slovaka najprisutnija је tendenicija ka 
demokratizaciji (koja је uzgred budi receno ovde zahvatila mnogo siri prostor jezicke i 
stilske raslojenosti nego и maticnoj zemlji) sa procesima koje karakterisu razgovorni jezik, 
neologizaciju i, и unekoliko suzenoj perspektivi, univerblzaciju, posto su kod ovdasnjiћ 
Slovaka izrazeni i procesi analiticnosti i opisnosti. Na drugoj strani izrazena је, zatim, i 
tendencija ka internacionalizaciji i primanju struktura kontaktnih jezika i ostalih stranih 
jezika, prvenstveno posredstvom dominantnog kontaktnog jezika. 1 konacno ovde је 
prisutna i tendencija ka intelektualizaciji, sto је de facto osnovno obelezje knjizevnog, 
odnosno standardnogjezika. Ova tendencija, dakle, omogucava dalje otvaranje mogucnosti 
slovackog jezika и uslovima enklavnog razvoja idaljih dinamicnih proce_sa и jeziku. 
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Miroslav Dudok 

У ARIOUS LA YERS OF FUNCГIONAL STYLES IN BILINGUAL CONDITIONS 
Summary 

The paper considers the degree of variety and layers of functional styles in the linguistic si tuation of Slovaks 
in Vojvodina who have been living here as ап organized community, а diaspora, since 1745. The contact with 
Serbian as the majority language, along with contact" with other languages in the region, in the situation of 
separation from the native linguistic core has resulted in the development of variant stylistic formations in 
comparison with the stylistic situation in modern Slovak as the native country, both in the case of objecti ve styles 
(scientific, administrative-legal) and in the subjective ones (conversational and artistic) and in the objective-sub
jective ones (journalistic, essayistic, rhetorical). The characteristics of the specific stylistic situation of the 
Vojvdina Slovaks аге related, above all, with the inventory oflinguistic expressive means, along with the inventory 
of paralinguistic and compositional means, which is results from active Ьilingualism and Ьicultнralism. In the 
paper, these questions аге studied through comparative linguo-stylistic Slovak-Slovak-Serbocroatian parametres, 
in relatively representative spheres of communication. 
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Jasna Levinger, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PRAGMAТICKA SINONIMIJA I PRAGMATICKA 
EKVIV ALENCIJA U KOMUNIKACIJI 

Ovaj tekst zahvatajedan od sociolingvistickih aspekata kontrastivne analize, odnosno 
bavi se poredenjem upotreЬe pojedinih jezickih fonnula и razliCitim govornim zajednica
ma. Posto govorimo о jeziku sa stanovista jezickih korisnika i jezicke upotrebe, onda је 
korisno pomenuti cetiri pitanja koja Hymes (1974: 131-133) fonnuliSe na sledeCi nacin: 

1) Da li је (i и kojoj meri) nesto formalno moguce; 

2) da lije (i и kojoj meri) nesto izvodljivo s obzirom na postojeca sredstva ostvarivanja; 

З) da li је (i и kojoj meri) nesto prikladno и odnosu prema nekom kontekstu и kome 
se upotreЫjava i ocenjuje; 

4) da li se (i и kojoj meri) nesto odista cini, stvarno obavlja i sta obavljanje toga 
podrazumeva. 

Ova pitanja se odnose na -komunikaciju uopste, neovisno о govornoj zajednici. 
Sledeca pitanja su kako se i и kojoj meri ovi uslovi realizuju и razliCitim govornim 
zajednicama, i kako se te realizacije mogu uporediti. Naime, и centru interesovanja ovog 
istrazivanje је ono sto Robin Lakoff (1990: 217-218) naziva pragmatickom sinonimijom i 
pragmatickom ekvivalencijom. Pr~ma definiciji koju ona zajedno sa Deborah Tannen daje: 
"Pragmaticka sinonimija se javlja onda kada dva Uezicka) oЫika predstavljaju sustinski 
istu nameru govornika ... Pripadnici dveju kultura koji zele da ubede slusaoce da donesu 
istu odluku mogu da koriste razlicita sredstva u postizanju tog cilja, i na visem i na nizem 
nivou (pragmaticka sinonimija. ) ... Те kulture mogu da koriste isti oЫik da Ьi postigle isti 
efekat: pragmaticka ekv_ivalencija." U komunikaciji se pragmaticka ekvivalencija rede 
srece, dok se pragmaticka sinonimija cesce javlja и prenosenju upotrebne vrednosti poruke 
razliCitih govornih zajednica. 

Jedna poruka и sebl nosi i upotrebno znacenje i upotrebnu vrednost, s tim sto 
upotrebno znacenje jezika predstavlja poruku samu, а upotrebna vrednost jezika predstavlja 
i efekte koji se jezikom postizu. Upotrebna vrednost obuhvata sve njegove segmente, od 
fonologije do gramatike, od semantike do pragmatike, od pojedinacnih leksema do strate
gijskog koriscenja jezika и interakciji. Iako su upotrebna svojstva jezika manje-vise 
univerzalna и ljudskoj komunikaciji uopste, sredstva ostvarenja upotrebne vrednosti su 
specificna za svaki pojedini jezik. 
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U poredenju upotrebnih vrednosti dvaju nama Ыiskih jezika srpskohrvatskog i 
engleskog - pocecemo od zamenica za oslovljavanje. Naime, poznati "proЫem" и savre
menom eпgleskom jeziku predstavlja zamenica уои. Опа, osim sto ima znacenje drugog 
lica jedniпe i mnoziпe, nuzno se koristi i и onim slucajevima и kojima, na primer, 
srpskohrvatski koristi honorificku zamenicu Vi, jer nikakav ekvivalent и savremenom 
engleskom ne postoji. Dakle, engleska zamenica drugog lica se и srpskohrvatskom realizuje 
dvojako, i to: 

Тi (Т = drugo lice jednine) 

уо и 

Vi (V = drugo lice mnozine i honorificka zamenica) 

Na upotrebu zamenica za oslovljavanje utice пiz vanjezickih faktora, ali najuprosce
nija shema koju cemo ovde prikazati ukazuje na опе faktore koji su kljucni za odredivanje 
izbora izmedu upotrebe zamenice Т (drugo lice jednine) i V (honorificke zamenice): 

v т 

- Ыiskost 1 + f ormalпost 
- Ыiskost + distanca 

± Ыiskost + postovaпje 

± Ыiskost- formalnost 

+ Ыiskost- distanca 

+ Ыiskost± postovanje 

Srpskohrvatska zameпica Т ima istu upotrebnu vrednost kao i englesko уои, medutim, 
englesko уои pored ove ukljucuje i sve upotrebne vrednosti koje ima srpskohrvatsko V. 
Posto и engleskom postoji samo taj jedan oЫik zamenice za oslovljavanje, distinkcija 
razlicitih upotrebnih vrednosti nije, i ne moze Ьiti izrazena samom zamenicom, nego se 
koriste i druga jezicka i vanjezicka sredstva. 

Veoma Ыisko oslovljavanju, и komunikacionom smislu, је obracanje koje i и engles
kom i и srpskohrvatskom ima iznijaпsiranu upotrebu, ропоvо uslovljenu vanjezickim 
faktorima kakvi uslovljavaju i razlicitu upotrebu zamenica V /Ти jezicima koji poznaju ovu 
distinkciju. Опаkо kako је postepen prelazak sa oslovljavaпja zamenicom V na oslovlja
vanje zamenicom Т, tako se i и obracanju postepeпo prelazi sa formalпog na neformalпi 
oЫik obracanja. Time ne zelimo reCi da faktori koji uslovljavaju oslovljavanje sa Т (и 
jezicima koji razlikuju T/V tip oslovljavaпja) па isti nacin, i и isto vreme uslovljavaju i 
neformalno obracanje samo imenom, и оЬа jezika. 

Vaпjezickim faktorima koji uticu Ьilo na obracanje ili oslovljavanje и ovom radu se 
necemo detaljno baviti. Ovo sto zelimo da istaknemo је da i srpskohrvatski i engleski и 
formalnoj komuпikaciji pociпju obracaпjem samo titulom (Tt) ili titulom i prezimenom 
(TtP). (U ovom slucaju srpskohrvatski и daljoj komunikaciji zahteva oslovljavanje sa V.) 
U obracanju i srpskohrvatski i engleski2 slede gotovo identicnu shemu od Tt/ТtP - пajfor
malnijeg oЫika, do najneformalnijeg oЫika: samo ime ili nadimak (l/N), uz obavezne 
medufaze. Medutim, ako poredimo oslovljavanje i obracanje, ne moze se reCi da obracanje 
samo imenom uvek ima istu upotrebnu vrednost kao i oslovljavanje zamenicom Т и 
srpskohrvatskomjeziku. Obracanje imenom и obajezika na hijerarhijskoj skali od formal
nog ka neformalnom komuпiciranju nastupa ranije nego sto и srpskohrvatskom jeziku 
pocinje prelazak sa V па Т и oslovljavanju. Naime, и srpskohrvatskom је cesto obracanje 

1 Вliskost ukljucuje slicnosti koje zЫifavaju partnere u interakciji, ali ona шоzе i da bude uslovljena 
ucesta\os61 susreta. 

2 Brown i Ford (1964) i Ervin-Trip (1974) govore о obracanju u engleskoшjeziku, i to u SAD. 
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samim imenom koje, medutim, prati oslovljavanje zamenicom V. Detaljnija razrada tog 
proЫema nije predmet ovog rada. 

Posto је rec о titulama za obracanje, potrebno је nesto reCi о razlicitim oЫicima titula, 
о njihovim upotrebnim vrednostima u dva navedenajezika. Posebna paznja Ьiсе posvecena 
oЫicima koji se u lingvistici nazivaju nemarkiranim titulama. (Markirane titule su опе koje 
se odnose na odredene profesije, kao sto su: doktor, profesor, sudija- identicno u obajezika.) 
Formalno obracanje osoЬi s kojom govornik nije Ыizak najcesce zahteva koriscenje same 
titule. SledeCi primeri ilustruju upotrebnu vrednost nemarkiranih titula u srpskohrvatskom 
i engleskom jeziku: 

SRPSKOHRVATSKI ENGLESKI 

Gospodiп 

Gospoda 

Sir (direktпo оЬrасапје пepozпatom muskarcu) 

Gentleman (upucivaпje па пepozпatog muskarca) 

Mr (titula ispred prezimena) 

Madam (direktпo оЬrасапје пероzпаtој zeпi) 

wdy (upuCivaпje па пepozпatu zeпu) 

Mrs (titula ispred prezimeпa) 

TreCi oЫik (koji smatramo potkategorijom): gospodica - оЬrасапје mladoj zeпskoj 
osobi, оdпоsпо neudatoj zeni - u savremenom eпgleskom jeziku realizuje se kao Ms. Ova 
titula пastala је kao rezultat borbe za emaпcipaciju zепа, pre svega u SAD, s пamerom da 
se poпisti distiпkcija Miss/Мrs. U srpskohrvatskom termiп koji poпistava razliku izmedu 
gospodicalgospoda, bar za sada, пе postoji, ali posto ove titule smatramo samo potkatego
rijom, пjima se necemo роsеЬпо baviti. 

Naredпi primer titule za obracanje u srpskohrvatskom jeziku је jedan od пeoblcпih, ali 
zato i пе mапје iпteresaпtпih. Rec је о termiпu koтSija sto је kolokvijalпi, treпutпo aktuelпi 
termiп koji se koristi u obracanju, usudujemo se reCi, da Ы se stvorila iluzija prisпosti u 
komuпiciraпju, пајсеsсе u usluznim delatпostirna (prodavпice, banke i slicпo ). Uporedпi termiп 
u eпgleskom jeziku Ы eveпtualпo Ыо terrnin love (BrE), koji se upotreЫjava sa poпesto 
drugacijom upotrebпom vredпoscu, ра se stoga пе moze smatrati pragmatickim siпoпimom. 

Veoma Ыiska ovoj је i proЫematika termiпa za izrazavaпje rodblпskih veza. Prema 
misljeпju mпogih aпtropologa izrazito razradeп sistem termiпa za izrazavanje rodЬiпskih 
odпosajavlja se u patrijarhalпim drustvima. Nase drustvo, kao ipak relativпo patrijarhalпo, 
patrijarhalпije od mпogih drustava eпgleskog govornog podrucja, ima precizпije razradeпu 
terminologiju kojom se ukazuje па rodblпske veze. Ро пekoliko srpskohrvatskih termiпa 
koristi se da Ы se objasпili odпosi izrazeпi jedпim eпgleskim: 

1) uпcle: ujak, ujka, stric, tetak, teca, cica, cika 

2) auпt: tetka, uјпа 

3) brother-iп-law: zet, dever, surjak 

4) sister-iп-law: zaova (muzevljeva sestra), svastika (zeniпa sestra), 
sпаја (bratova sestra), jetrva (deverova zепа), 
surпjaja (surjakova zena)3 

3 Primeri srpskohrvatskih terminu navedeni su prerna: Enciklopedijski enдlesko-srpskohrvatski recnik 
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Svi ovi primeri govore о odsustvu pragmaticke ekvivaleпcije u slucaju dve navedeпe 
kulture, ali i о mogucпosti primeпe pragmaticke siпoпimije u preпoseпju poruke. 

Nesto komplikovaпiji su formulski izrazi ili protokoli, tj. koпveпcioпalizovan пасiп 
па koji se putem specificпih iskaza ispuпjavaju ocekivanja u gradnji odredeпe interakcijske 
celine. Опi prenose znacenje implicitпo, i о njima se пе moze govoriti vап konteksta. 
Potreha za koriscenjem protokola postoji, verovatno, u svim jezicima, ali realizacija ovih 
potreba је specifi.Cna za svaki jezik. Nekoliko primera mogu da ilustruju razlike izmedu 
srpskohrvatskog i engleskog jezika. 

SRPSKOHRVATSКI 

(Odgovor na Hvala!) 

Molim. 

Nema na cemu. 

ENGLESКI 

Not at all. 

У ou are welcome. 

Doп't meпtioп it. 

It was my pleasure. 

Dva standardna srpskohrvatska protokola mogu da se izraze sa пајmапје cetiri 
engleska pragmaticka siпoпima. 

Na ovom mestu moze se pomenuti i protokol kojim se na srpskohrvatskom cesto 
zahvaljuje па pokloпu: "Hvala, nije trebalo." Nesto sto Ьi preпelo slicпo zпасепје u 
engleskom jeziku пе postoji. Prevod ovog protokola samo Ьi izazvao komuпikacijski 
пesporazum, ili Ьi cak Ьiо smatraп hipokrizijom. Ovo је formula koju najcesce koriste deca, 
пesto starijeg uzrasta, na iпsistiranje roditelja. То Ьi trebalo da bude zпak dobrog vaspitaпja 
i ukazuje na potrebu da se iskaze skromnost, sto, Cini se, ovaj protokol i izrazava, i sto se 
tesko moze preneti u kulturu engleskih govornih zajednica. U pitanju su, naravno, vredпosпi 
sudovi, pre nego komuпikacioпi odnosi. Razlicite kulture imaju razlicite vrednosпe sudove, 
razlicite kriterije drustvene prihvatljivosti, razlicito shvatanje ironije i humora itd. Ovo је 
ponovo veoma izrazeno kroz komuпikaciju. Razlicita drustva imaju razlicite standarde о 
prihvatljivosti pojedinih tema u interakciji, na pr. nedovoljпo Ыiskih osoba. Dok se u nasoj 
kulturi smatra sasvim prihvatljivim postavljaпje licnih pitaпja (о bracnom stanju, prihodima 
i slicno ), u engleskom jezickom okruzeпju ovako nesto је r.eµrihvatljivo. Medutim, razgo
vor о vremenu, koji је cesto predmet viceva о Englezima, ima duboko opravdaпje u 
komunikacionim pravilima engleske govorne zajednice. Trudgill ( 1974) navodi da u попnе 
engleskog jezickog ponasaпja spada i pravilo da је пeprihvatljivo da dve ili vise osoba 
slucajno dovedenih u kontakt пе komuпiciraju "duze vreme". Naravпo, pojam duzine 
vremena је veoma relativaп i krece se od nekoliko sekundi do пekoliko minuta. Isti ovaj 
autor ovo pravilo objasпjava ciпjenicom da se u eпgleskim govornim zajedпicamajezik ne 
smatra samo sredstvom komunikacije i preпosenja iпformacija, nego i sredstvom za 
uspostavljanje i odrzavanje odnosa sa drugim ljudima. Ciпi se da i nase drustvo priznaje tu 
cinjenicu, ра је stoga gotovo пemoguce, па primer, putovati u kupeu sa nepoznatom 
osobom, а da se pri tom пе zароспе Ьilo kakav razgovor. Tako razgovor о vremenu kod 
Engleza, moglo Ьi se reCi, ima istu upotrebnu vrednost kao i postavljanje licnih pitanja, ili, 
sve cesce, razgovor о politici kod nas. Ne Ьismo se usudili da zakljucimo ovaj tekst 

( 1963), (Ristic, Siшic, Popovic), Prosveta, Beograd. 
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konstatacijom da pragmaticku sinonimiju и srpskohrvatskom i engleskom jeziku imaju 
iskazi tipa: 

SRPSKOHRVATSKI ENGLESKI 

Jesi li udata? 

. ili 

Ovoj nasoj vladi bolje Ьi Ьilo da ... 

It's а beautiful day today, isn't it? 

(Divan је dan?!) 

We haven't had rain for quite а long time. 

(Dugo nismo imali kise.) 

Takav ili drugaciji zakljucak prepusticemo citaocima ovog teksta. 
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Jasna Levinger 

PRAGMA ТIС SYNONYMY AND PRAGMA ТIС EQUIV ALENCE IN CONVERSATION 
(Summary) 

This paper deals with \anguage use, i.e. with means used in different \anguages (Serbocroatian and English 
here) in achieving similar effects. lt is il\ustrated Ьу some formsof the address system, terms denoting family 
re\ationships, the use of formulaic utterances as wel\ as Ьу comparing the social acceptaЬi\ity of particu\ar 
conversational acts. Giving examples selected from the two \anguages we have tried to show ways and means of 
achieving pragmatic synonymy, c\aming at the same time, that it is almost impossiЬ\e to achieve pragmatic 
equivalence. 
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Vladislava FelЬabov i Svenka Savic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

UPOREDNA ANALIZA DISKURSA MALIH OGLASA: 
SRPSКI 1 ENGLESKI 

Mali oglasi tipa licпe vesti / personal ads su роsеЬап tip diskursa и kome komuпiciraju 
posiljalac i primalac, tako sto se и samoj poruci пalaze upravo опi sami, opisom sopstveпe 
licпosti i licпosti kakva se trazi, te se zato i па srpskom i па eпgleskom пazivaju licпim: 

Primer 1 
Elektroinzinjer duze zivi i radi и Americi,. nije zenjen, upoznao Ьi osobu oko 40 

godina, visoku oko 160, patrijarhalnu, obrazovanu, osecajnu i sa smislom za zajednistvo 
i porodicu. "Nada" 

· Primer 2 
NYC, professional artist, DWF, 40s, 5'9", slim, attractive, loves the arts, books, city 

and country, seeks тап with humor and independence, both mental and financial. NYR 
вох 3119 . 

ORGANIZACIJA DISKURSA MALIН OGLASA 

Svaki licпi oglas ima tri оsпоvпа dela, bez obzira па razlike jezika i kulturom 
uslovljeпog sadr~aja: 

srpski 

podatke о oglasivacu: 
duze zivi и Americi 
elektroiпzeпjer 

пiје zепјеп 

11 razlog za oglas: 
upozпao Ьi 

Ш podatke о primaocu: 
oko 40 godiпa staru 
visoku oko 160 
patrijarhalпu, obrazovaпu 

osecajпu, sa smislom za 
zajedпistvo i porodicu 

engleski 

New У ork City 
professioпal artist divorced 
white female 40s, 5' 9" 
slim attractive 

seeks 

mап with humor iпdepedeпce 
both meпtal апd fiпaпcial 
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Osim specifiCne diskursne organizacije, tekstovi oglasa licne vesti imaju i specificne 
sintaksicke i leksicke karakteristike koje је neophodno spoznati. Isto tako је potrebno i 
spoznati razlike izmedu oglasa na maternjem i stranimjezicima, u ovom slucaju engleskom, 
jer su oni vid zivogjezika. U jednom od poslednjih TOEFLa (americkih testova engleskog 
jezika za strance) dat је tekst jednog malog oglasa kao provera razumevanja svakodnevnog 
jezika. Zato је u nastavi stranog jezika neophodno da se i о ovom tipu novinskih tekstova 
i njihovoj sintaksi i leksici povede racuna. 

Cilj ovog saopstenja је da pokaze rezultate uporedne jezicke i kulturne analize 
(cross-linguistic and cross-cultural analysis) na odredenom broju primera iz dnevnih 
novina Dnevnik i Politika (1989, 1990) i americkog knjizevnog nedeljnika The New York 
Review ој Books (1989-1992) koji izlazi u Njujorku. 

Ukupno је za ovu priliku analizirano 100 oglasa na srpskom i 100 na engleskom, od 
500 prikupljenih na svakom od pomenutih jezika. Ova је analiza deo sireg istrazivaпja 
jezika malih oglasa tipa licne vesti па srpskom (пekoliko diplomskih radova studenata na 
Katedri za srpskijezik i lingvistiku) i komparativno sa oglasima na nemackom, fraпcuskom, 
madarskom i engleskom jeziku. 

SINTAKSICKA ORGANIZACIJA MALOG OGLASA 

U radovima S. Savic (1993), Z. Colak (1992), Dujovic (1992), D. Sorovic (1992) 
pokazano је da је sema malog oglasnog teksta ustaljena. То је najcesce jedna recenica u 
srpskom ili jedna/dve u engleskom. U njoj postoji odreden broj leksema u poziciji glagola 
(upoznao Ьi, sreo Ьi, trazi; searching, seeking, seeks, wants, wishes/wishing), sa subjektom 
i objektom. Frekvencijska analiza pokazuje da је izbor glagola kako u srpskom tako i н 
engleskomjeziku ogranicen: trazi ЈО, trazim 1, upozna 4, upoznala 3, upoznao 12, upoznati 
ЈО, zeleo 1, zeli 20, zebl 1; meet 6, searching 1, seek 2, seeking 3, seeks 64, sought 2, wants 
2, wishes 2, wishing 3. U engleskom korpusu od 100 oglasa u 71 javlja se neki oЫik lekseme 
to seek. Za razliku od glagola istog znacenja, traziti, u govornom engleskom: to look jor, 
to search jor, u licпim vestima se koristi glagol to seek koji је redi u govornom jeziku i 
oznacava tragaпje za necim apstraktnim, nejasnim, za пekim uzvisenim ciljem, kao u 
primerima iz kпjizevnih tekstova: to seek the truth, to seek the solution to а рrоЫет, to 
seekjame. 

U okviru glagola izrazeпje i razlog traganja, zelja za poznanstvom. U tome se пalaze 
znacajne kulturoloske razlike izmedu licnih vesti na dva aпalizirшш jezika: dok se u 
oglasima па srpskom upoznaje, trazi, zeli najcesce braka radi (rec brak, braka javlja se н 
korpusu 26 puta), u oglasima na engleskomje tragaпje najcesce radi poznanstva, druzenja, 
hoЬija: da Ьi se uzivalo u plesu, muzici, putovanjima, filmovima (glagol enjoylenjoys javlja 
se 15 puta а uz пјеgа imeпice dance/dancing 4, movies 4, music 14, outdoors 3, travel 14). 

Frekvencija imenice marriage је svega 3 na 1 ОО oglasa iz korpusa na eпgleskom 
jeziku. Ovo pokazuje da su licni oglasi u americkoj kulturi prevashodno naciп da se ljudi 
upoznaju i druze, а ne da se nade bracпi partner (u nas se ovi oglasi cesto nazivajн i 
zeпidbeno/udadbeпi). U jednom primeru, iz The New Review ој Books oglas daje sred
njoskolac kako Ьi "skiпuo оса seЬi sa vrata": Нiйhschooler seeks slim, lejtist woman to 49 
to get dad outa ту hair. This MD, 60, is passionate jor Beethoven, Brecht, BorschtЬelt 
humor, tennis, travel. 
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MoZda zbog tipa novina, knjizevni пedeljnik za intelektualce za razliku od dnevnih 
novina, ili zbog vece permisivпosti americke kultшe, u korpusu licnih vesti па engleskom brojne 
su i one koje jasno govore da је svrha oglasa nalafenje seksualnog partпera. Za razliku od toga, 
licпa vest tipa "Razvedeп (49), роvисеп, iskreп тuskarac, zeli da ироzпа zепи iz Novog Sada 
ili okoliпe, radi povreтeпih iпtiтпih susreta. Sifra: LEPI DAN/", kod nas se oglasava u 
revijama kao Sexpress, а ne u dnevnoj stampi ili u knjizevnom casopisu (D. Radic, 1995). 

lzbor podataka о subjektu (posiljaocu oglasa), kao i о objektu (primaocu oglasa), brojniji 
је i raznovrsniji пеgо izbor glagola u licпim oglasima. Najcesce se daju podaci о starosti, 
fizickom izgledu, nekim karaktemim osoЬiпama, medu kojima preovladuju one koje su u 
drustvu prihvacene kao pozitivпe, zatim о ekonomskom stanju, zdravlju, nacionalnoj/etnic
koj/verskoj pripadnosti. Slicno је i sa podacima о osoЬi koja se oglasom trazi, s tim sto se ovde, 
osim karakternih osoЬina prihvacenih kao pozitivne u drustvu, javlja i niz licnih zahteva 
oglasivaca. Interesantno је primetiti da u tom delu oglas u pogledu objekta, sa treceg lica, u 
kome se oglas uglavnom pise, poпekad prelazi па prvo lice: Lovely, lively, lonely, literate lady 
froт Maпhattaп seeks тап ој ту dreaтs. Will settiee jor а nice guy ( 65 +). 

U oglasima na srpskom subjekat i objekat su razliCitog pola, muskarac trazi zeпu, 
zena trazi muskarca. U licnim vestima iz The New York Review ој Books, mada u пevelikom 
broju, 5 oglasa od 100, mogu se naCi i oglasi u kojima muskarac trazi muskarca, zena zeпu, 
а i jedan u kome bracni par trazi odgovarajuCi bracпi par (sto је opet rezervisano za casopise 
tipa Sexpress u srpskoj srediпi). 

Poseban deo sintakse malih oglasaje sifra (V. Vasic, 1981). Sifraje put kojim zaintere
sovani treba da pronade ogla5ivaca. U americkom nedeljпiku је diskrecija zagarantovana, te је 
sifra broj u redakciji (vidi Prilog 2). U srpskim пoviпamaje sifra dodatak sadrzaju oglasa te se 
otuda mora tumaciti kao sastavni deo infonnacije oglasa (vidi Prilog 1). 

LEKSICКI SADRZAJ MALIН OGLASA: MEDUJEZICKE RAZLIKE 

U leksickom sadrzaju licnih vesti, kulturom uslovljenom, evidentпe su, za razliku od 
njihove organizacije diskшsa i siпtakse, znacajпe razlike u srpskom i eпgleskom korpusu. 
Zbog raznovrsnosti podataka о subjektu i raznovrsпosti zahteva za objekat, imenice, а 
пarocito pridevi cine najveCi deo leksickog korpusa licnih vesti. U oglasima na srpskom 
(vidi primere oglasa u Prilogu 1) najcesce se daju podaci о skolskoj spremi, starosti/visi
ni/tezini ( dato posebnom sifrom 180177 /50, 491173178 ), fizickom izgledu, karakternim 
osoЬiпama (medu kojima preovladuju опе koje su u drustvu prihvacene kao pozitivne: 
Ыаgе пaravi 3, druzeljublv, karakteran 5, оsесајап 2, ozblljaп 2, sarтantaп 2, vedar 2), о 
bracпom stanju, о ekonomskom staпju (posedovaпje staпa 3, autoтoblla, тaterijalпo 
obezbeden ЈЗ), zdravlju (zdrav, vitalaп), nacionalnoj i etпickoj pripadnosti. Pored ovih 
nalaze se podaci koji potvrduju da је rec о ozЬiljпoj osoЬi: пета obaveza izdrzavanja, пе 
pije 6, пе puSi 3 i slicпo, tj. vodi uredan zivot i stedljiv је. 

U licnim vestima na engleskom (vidi primere oglasa u Prilogu 2) nema podataka о 
skolskoj spremi, najcesce nema ni visine ni tezine, а ekonomsko stanje se ne izrazava 
posedovanjem stana ili kuce, vec pridevima/imenicom successju1 8, projessional 9/ЈЈ 
(pretpostavlja se da neko ko је uspesan i ima profesiju ima i kucu/stan). Zdravstveno stanje 
se osim healthy, najcesce izrazava pridevima slender 6, sliт 17, triт,fit 4 jer su u americkoj 
kulturi daпas fizicka kondicija i vitkost sinonimi za zdravlje, uz cinjenicu da је osoba 
nepusac (non-sтoker 9). Bracno stanje uz rasпu/etnicku pripadnost i pol (ili homoseksualno 
opredeljenje) su prvi podaci koji se javljaju и sadrzaju licne vesti na engleskom i dati su 
sifrom (DWF - divorced whitejeтale, SJM - single Jewish таlе, GWM - gay white таlе). 
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Fizicki izgled se najcesce opisuje kao attractive 30, pretty 7, beautiful 5 i to isto trazi i od 
partnera. Као karakterne osoblne (drustveno pozeljne, а cenjene i u krugu intelektualaca, 
Citalaca americkog knjizevnog nedeljnika) najcesce se javljaju active 7, adveпturous 5, 
bright 13, fиппу 4, geпtle 7, iпtellectual 5, iпtelligeпt 14, liberal 4, kiпd 7, thoughtful 6. А 
kako је jasno da se nudi/trazi partner i za intimni zivot, javljaju se i pridevi sexy 2, seпsual 
6, seпsuous 4, passionate 4. 

Uopsteno govoreCi, oglasi u The New York Review of Books su duzi, recitiji i 
pokusavaju da svojim formulacijama privuku i zabave. Ima i primer duhovitih anti-oglasa: 
No cookiпg, по joggiпg, по ТV, likes to haпg out апd talk. SWF 52 Committed Christiaп 
seeks spiritual тап who offers teпderness, iпtelligeпce апd saпity. Za razliku od ovih licne 
vesti u Dпevпiku i Politici su krace, pisane ро odredenim jezickim saЫonima, pomalo 
nemastovite i ozblljne ро tonu. 

Da licni oglasi imaju svoj specificnu organizaciju i odreden izbor leksike koji se kao 
obrazac mogu imitirati i koristiti u druge svrhe, pokazuju reklame u vidu duhovitih 
zenidbeno/udadbenih oglasa koje su se nedavno pojavile na nasoj televiziji: Situiraпi 
hamburger sa kioskom и ceпtru grada trazi рипiји pljeskavicu Sifra C-seпf Kobasica 
iskljuCivo braka radi upozпala Ьi raspaljeпi rostilj. А vaпturisti iskljuceпi. Sifra: C-seпf 
Dobro иlирап тајопеz trazi pozпaпstvo рипiје teglice seпfa. Sifra: C-seпf Neiskusna 
piletina upozпala Ьi iskusпu serpu. Poklopac пiје smetпja. Sifra: C-senf 

Nas је rad, nadamo se, pokazao da se i malim oglasima, tipa licne vesti, naizgled 
nevaznom novinskom tekstu, mogu naCi elementi za signifikantnu uporednu jezicku i 
kultшolosku analizu koju Ьi trebalo uvrstiti i nastavnu praksu ucenja stranih jezika na 
razlicitim nivoima. Valjalo Ьi naglasiti da ova vrsta istrazivanja takode ima vrednost u 
tipolosk.im medujezickim istrazivanjima teksta. 
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Prilog 1 

PRIMERI MALIН OGLASA-LICNE VESTI NA SRPSKOM 

Elektroinzenjer duze zivi i radi u Americi, nije zenjen, upoznao Ьi osobu oko 40 
godina, visoku oko 160, patrijarhalnu, obrazovanu, osecajnu i smislom za zajednistvo i 
porodicu. "Nada" 

Udovac, penzioner, Vojvodanin, VSS, 68/175/80, zivim u svojoj vlastitoj kuCi zeleo 
Ьih upoznati zensku osobu, iskljuCivo braka radi. "Novi Sad" 

Novosadanin, intelektualac, tragicno samac, stambeno materijalno obezbeden, 
pedesetih godina. "Optimista" 

Slobodan muskarac, dobre spoljasnosti, dobrog duha, srednjih godina, zeli upoznati 
zensku osobu takode zgodnu, sarmantnu, radi druzenja i moguceg braka. "Zelene oci" 

Privatni ugostitelj, 180177 /58, situiran, zdrav, vitak, ugodne spoljasnosti, antialkoho
licar, zeli upoznati slobodne zene ili devojke od 3 7 /4 7 godina radi braka. "Privatni ugostitelj 
Brod" 

Razvedeni muskarac 34 godine, trazi devojku ili zenu radi provoda, izlaska i braka. 
"Usamljen" 

Penzioner udovac SrЬin, zivi u Americi u Detroitu ima svoju kucu i drugu imovinu, 
bez dece, zeli radi braka poznanstvo sa osobom 45/58 godina, Srpkinjom, Vojvodankom 
bez dece. "Blizanac" 

Vojni penzioner 70/180 samac dobro situiran upoznao Ьi slobodnu usamljenu i 
materijalno obezbedenu zenu do 65 god. "Jasmin" 

Novosadanin doktor zeli upoznati devojku sugradanku do 160 ст visine, zaposlenu 
VSS do 34/39 godina, radi druzenja, braka. "Poezija" 

Zanatlija bez obaveze 49/173178, upoznao Ьi zensku osobu do 37 godina. Jedno 
zensko dete ne smeta. "Belo zlato" 

Fakultetski obrazovana plavusa do 45 godina, sa stanom i kolima, trazi muskarca 
priЫiznih godina radi zajednickim izlazaka. "Ruza" 

Trazim slobodnu zenu penzionerku od 50 do 60 godina radi braka. "Sunce" 

Zena srednjih godina, prijatne spoljasnosti upoznala Ьi radi druzenja otvorenog, 
vedrog nepusaca. "Udvoje" 

Zena lepe spoljasnosti srednjih godina, 46/173 zaposlena, zeli upoznati osobu antial
koholicara za bracnog druga. "Julija" 

Devojka 28 godina, privlacnog izgleda, intelektualka, trazi poznanstvo sa muskarcem 
slicnih osoЬina. "Tisa" 
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Prilog 2 

PRIMERI MALIН OGLASA-LICNE VESTI NA ENGLESKOM 

Widowed after long happy marriage leaves me loving and loveaЫe. Wishing to meet 
unencumbered man in his sixties to early seventies, physically and financially sound, with 
capacity to cnjoy life, himself and hopefully me. I'm slim, attractive, elegant, cultшed, 
highly intelligent. Professionally active, with lots of leisure. 1 love skiing, hiking, dancing, 
piano playing, reading, traveling, cooking and romance. У ои don't have to love or do it all. 
NYR вах 0289 

Very attractive, smart and sane New Jersey female academic, early 50's, seeks an 
attractive, previously maпied white male non-smoker under 65, who, like me, is willing to 
venture forth and take а chance again. NYR вах 0413 

Consultant SWM 47, 5'10". Loyal, kind, caring, humorous. Seeks Manhattan SWF 
non-smoker for long relationship. NYR Вох 0403 

(SWM single white male SWF single white female) 

Dynamic, discerning gentleman, self-assured, sensitive, 45, а man of ideas and action, 
seeks lady of depth, passion, brains and beauty, а oneman-woman, а dreamer and doer. 
Portfolio/profession unimportant. NYR вах 0421 

Warm, good-looking man, professional, creative, upbeat, trim, 5'10". Seeks а lively 
passionate and slender woman who is partial to modern art, jazz, classical music and 
social/political issues. NYR ВОХ 0436 

Lovely, lively, lonely, literate lady from Manhattan seeks man of my dreams. Will 
settle for а nice guy (65+ ). Note/photo/phone. NYR вах 0436 

ОМ 43, physical, intcllcctual, and ethical near paragon seeks happy relationship of 
equals with опе woman. Northern or Central NJ. NYR Вох 3102 

(DM divorced male) 

DWF NYC Professor 58. Active, caring, attractive, slim, liЬeral; seeks man for 
companionship, travel, engaging life. NYR Вох 3117 

(DWF divorced white female) 

А really sweet guy, 41, works with kids, loves animals, plays violin badly, tall, thin, 
attractive, warm, witty, very low-key, romantic, good listener, seeks unpretentious lady 
who believes in equality but doesn't mind а few old fashioned touches. NYR Вох 3140 

Vladislava FelЬabov & Svenka Savic 

А COMPRARAТIVE DISCOURSE ANALYSIS OF PERSONAL ADS: SERBIAN AND ENGLISH 
Summary 

The paper makes а comparative analysis of the specific discourse type found in 1 ОО personal ads from two 
Serbian daily newspapers and the same numbeг of ads from ап American literary weekly. Similarities in the 
discourse organization and specific syntactic features of these seemingly insignificant newspaper texts are 
discovered in SerЬian and English. The lexical features of the personal ads, however, reveal important crosscultшa] 
differences which should Ье taken into account in foreign language teaching апс\ the typologica] cross-culturul 
study of texts. 
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Људмила Пойовић, Филолошки факултет, Београд 

ИМПЕРЦЕПТИВНОСТ У ЕПИСТОЛАРНОМ ДИСКУРСУ 

УКРАЈИНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Имперцептивност заједно са осталим модалним категоријама попут опта

тивности, хипотетичности, императивности, адмиративности, иреалности и др. 

чини модални систем језика, који се ослања на појам истинитости исказа, 

процењене од стране учесника комуникације. У различитим се језицима модал

ност изражава кроз средства морфолошка и/или синтаксичка и/или лексичка 

и/или прозодијска за разлику од модуса, који се изражава само морфолошким 

(одговарајућим глаголским начином). Полазећи од степена граматикализације 
те или друге модалне категорије у одређеном језику, оне су биле одговарајуће 

истраживане. Међутим, ограничавање само на морфолошке структуре често 

је доводило и још увек доводи до погрешних закључака да поједини језици нису 

у стању да изразе одређена модална значења. Такав је став био подвргнут 

анализи од стране многих истраживача који су настој али да докажу да одсуство 

појединих морфолошких средстава у језику не подразумева неспособност ис

пољавања одређеног типа модалности. У томе су водили тюљски лингвисти пре 
свега у истраживању семантички категорије модаљюсти и њених поткатегори

ја. 

Полазећи од семантичког плана ка формалном, они су подвргли конфрон

тативној анализи и модалну категорију имперцептивности у пољском и бугар
ском, пољском и руском, пољском, бугарском и српскохрватском, пољском и 

литванском језику. 1 Истичући високи степен граматикализације имперцептив-

1 Види: В. Bojar, М. Korytkowska, ProЫemy delowanja kategorii modalnosci а wykladniki \eksyka\ne tej 
kategorii. Studia gramatyczne bu.tgarsko-polskie. Warszawa, 1991, t. IY., s. 39-52; 1. Du\ewiczowa, Czasowniki 
Ьус i rniec w jezyku polskim i rosyjskim. Acta Ba\tico-Slavica, 1981, s. 91-107; 1. Dulewicz, У. Koseska-Toszewa, 
1. Marynjak, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Warszava, PAN, lnstytut s\awistyki, 1993, 143-160; М. 
Korytkowska, Bulgarskie czasowniki modalne. Wroctaw, 1977; М. Korytkowska, Ze studiow nad moda\noscia 
w j~zyku bu\garskim. Studia z Filologii Po\skiej i S\owianskiej ХУП, Wroctaw, 1978; V. Koseska-Toszewa, Ј. 
Mindak, О dw6ch kategoriach moda\nych w bulgarskim, polskim i serbo-chorwackim. S\avica, Studia 
konfrontatywne polsko-poludniuwos\ovianskie, Wrocfaw, 1984, s. 75-102; R. Roszko, Wykladniki modalnosci 
imperceptyvnej w jt,zyku po\skim i litewskim. Warszawa, 1993. 
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не модалности у бугарском (преисказно наклоњеније) и литавском (modus rela
tivus) језику, истраживачи су настојали да потврде хипотезу о постојању друга
чијих неморфолошких имперцептивних средстава и да илуструју 

равноправност морфолошких и неморфолошких средстава за исказивање им

перцептивности у језицима са претежно лексичким начином испољавања им

перцептивних значења (руском, пољском и српском). 

Имперцептивност као семантичка модална категорија досад није привла

чила посебну пажњу украјинских и српских лингвиста, стога се нама учинило 

изазовним да упоредимо средства за исказивање имперцептивних значења у ова 

два језика и да проверимо евентуалност њихове граматикализације. 

Узимајући у обзир да имперцептивност, као и свако модално значење 

може да дође до изражаја у писаном тексту само у контексту (на пример једино 

сагледавши шири и ужи контекст, можемо са сигурношћу да тврдимо да ли се 

ради о имперцептивности или императивности у исказу Шреба да је на часу -
када се ради о писаном тексту, јер у говореном облику на тип модалности 
указује интонација, а Виолетта Косеска-Тошева и Јоланта Миндак наводе 

адекватан пример у бугарском Шој бил добър човек2 , где без контекста не 
можемо да разликујемо имперцептивност и адмиративност), узели смо као 

корпус дискурс, схваћен као текст у контексту, и то епистоларни јер управо у 

њему на различитим жанровским нивоима долази до изражаја условност тра

диционалне поделе на писани и говорени, штампани и нештампани, дијалошки 

и монолошки, планирани и непланирани и слично. 

Епистоларни дискурс уз то подразумева дописивање као главни, а понекад 

и једини извор добијања информације, која се односи не само на учеснике 

комуникације већ и на њихово заједничко предзнање (познате ситуације, зајед
ничке рођаке, пријатеље сл.) и у великој мери садржи имперцептивна значења, 

која би се могла разбити на следеће конститутивне елементе: 3 

а) Препричавање од стране учесника комуникације (кореспондената) од-
ређене информације, чији аутор - треће лице не учествује у комуникацији; 

б) Обавезно навођење конкретног или уопштеног извора информације; 

ц) Фактор евентуалности преношене информације; 

д) Позитивни или негативни коментар преношене информације. 

С тачке гледишта структуре комуникације у имперцептивном исказу су 
заступљени актуелни говорник - преносилац информације и примарни говор
ник - извор информације, с тиме што примарни говорник често може бити 

неодређен или уопштен, а понекад и испуштен - у таквим случајевима импер
цептивност је имплицитна. 

Дакле, имперцептивност као семантичка модална категорија обухвата 

скуп лексичких, синтаксичких, прозодијских и/или морфолошких средстава 

помоћу којих се у језику преноси добијена од стране примарног говорника 

2 У. Koseska-Toszewa, Ј. Mindak, О dw6ch kateroriach modalnych w bul'garskim, polskim i 
serbo-chorwackim. Studia konfrontatywne polsko-pohJdniowoslovianske, Wroclaw, 1984, s. 102. 

3 О конститутивним елементима имперцептивног значења види у монографији R. Roszko, 
Wykladniki modalno~ci imperceptyvnej w j~zyku polskim i litewskim, Warszawa, 1993, s. 20. 
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непроверена информација у чији садржај актуелни говорник-учесник комуни
кације сумња, негира га или потврђује. 

Набројани елементи који формирају имперцептивно значење узрокују 

доминирање ове модалности у епистоларном жанру приватне преписке. Тако 

преношење имперцептивне информације подразумева постојање заједничког 

предзнања, на које се таква односи (информација од заједничких познаника или 
о заједничким познаницима, рођацима и сл. - у супротном таква информација 

није релевантна за учеснике комуникације, што крши основно правило њене 

ваљаности). Трећи од издвојених конститутивних елемената имперцептивнос

ти, евентуалност преношене информације, искључује епистоларни жанр пос

ловне, друштвене и дипломатске преписке, чије је основно правило прецизност, 

лаконичност и истинитост садржаја. И, најзад, четврти елемент - коментар од 
стране актуелног говорника подразумева емотивно вредновање преношене 

информације, јер се ради о личном ставу учесника комуникације према примар

ном говорнику, на пример, поштовање према примарном информатору изазва

ће потврдни коментар, а одсуство таквог супротно - негативни и сл". 

У украјинском језику, као и у српском, имперцептивност се претежно 

изражава помоћу лексичких средства, од којих су најфреквентнији мовляв, 

наче, нiбу, начебШо, каже, кажуШь, йовiдаюШь, йодейкуюШь и др. Полазећи од 

структуре имперцептивног значења, можемо да поделимо ова средства на: 

1) Средства која се користе у имперцептивном исказу са конкретним 
примарним говорником: каже, на пример: ЗусШрiла недавно Олену, Оле2., каже, 

йосШуйав, ь медiнсШиШуШ. Да парафразирамо: актуелни говорник каже да је 
могуће да Олег уписује медицински факултет јер тако тврди примарни говор
ник - Олена. 

2) Средства за навођење неодређено-уопштеног извора информације им
перцептивном исказу: кажуШь, йовiдаюШь, йодейкуюШь. На пример: КажуШь, 

бона дуже 2.арна. Другим речима: Актуелни говорник каже да је могуће да је 
одређена жена веома лепа јер тако каже примарни информатор - неодређени 
или уопштени говорник. Или: Люди йовiдаюШь, що вiн сидиШь - уопштени 
примарни говорник. Подейкували, що з наьо2.о року водиШься нова йроzрама -
неодређени примарни говорник. 

3) Средства која се користе у оба исказа, тј. са конкретним примарним 
говорником и са неодређено-уопштеним извором информације, а то су: мовляв, 

наче, нiби, начебШо, буцiм, буцiмШо и др. На пример: Приходив до мене Семен
ка, одкрився, що хоче, мовляв, уШвориШи лiвий фронШ - конкретни примарни 
говорник; Як всi кричали, що я йiдШримував Шу владу, яка, мовляв, нищила 

украi'нську нацiю - неодређено-уопштени примарни говорник. Или: Оле2. найи
сав нiби йриi'де у вiдйусШку- конкретни примарни говорник; По радiо сказали, 
нiби у нас iнфляцiя дося2.ла мiльйонiв, як i у вас - неодређено уопштени 
говорник итд. 

Средства, која се користе у оба имперцептивна исказа, су најфреквентнија, 
док су речи попут йовидаюШь, йодейкуюШь локално-дијалекатске природе -
користе се само у западноукрајинским говорима. 

У овом погледу занимљив је глагол йодейкуюШь, који би се могао окарак
терисати као имперцептивни глагол, за разлику од осталих лексичких импер-
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цептивних средстава у украјинском језику, која могу да буду носиоци неимпер
цептивних значења. Семантичка структура овог глагола потпуно се подудара 

са издвојеним елементима имперцептивног значења. Али, с обзиром да овај 

глагол спада у периферни дијалекатски систем, он не може да се сматра језгром 

категорије имперцептивности у украјинском језику. 

С обзиром на евентуалност преношене информације поменута лексичка 
средства за исказивање имперцептивности деле се на: 

- средства за наглашавање евентуалности чињенице која је предмет пре

ношене информације, 
- средства за наглашавање евентуалности саме преношене информације. 

У првом случају у питању је слагање актуелног говорника са примарним 

информатором, а у другоме - подвргавање сумњи самог исказа примарног 

говорника. На пример: 1) Лiкар сказав нiби зайалення йiшло zлибше. 2) НавiШь 
цiни не хоШiли сказаШи, мовляв, не знаюШь. 

Ако парафразирамо први исказ, добићемо: актуелни говорник каже да је 

могуће даје упала кренула дубље, јер тако каже примарни говорник. А у другом 

имамо: актуелни говорник каже да је могуће да примарни говорник не зна цену 

јер примарни говорник каже да је то могуће, у шта актуелни говорник сумња. 

Као што видимо, у другом је примеру степен евентуалности већи, јер 

сумња се не само у итинитост чињеница већ и саме информације о њима. Стога 

можемо да тврдимо да степен евентуалности имперцептивног исказа директно 

се наслања на позитивну или негативну рецепцију примарног говорника од 
стране актуелног. За исказивање већег степена евентуалности и негативног 

коментара (експлицитног или имплицитног) од стране актуелног говорника у 

украјинском језику служе мовляв, наче, буцiм, буцiмШо, начебШо, йодейкуюШь. 

Мада неки од њих могу да функционишу у имперцептивним исказима са неут

ралним коментаром. Например: Пише, що Мар 'яночка, мовляв, й 16 сiк - i нiчоzо. 

У исказима са мањом евентуалношћу користе се каже, кажуШь, нiби, 

йовьiдаюШь. 

У украјинском језику категорија имперцептивности може да буде такође 

изражена помоћу одређене сложене глаголске конструкције маши + инфини
тив, као и у пољском, где су на ову чињеницу први указали 3. Стиебер и 3. 
Тополинска, а касније модални карактер ове конструкције истраживала је Х. 

Олшевска-Михаљчук. У украјинском епистоларном дискурсv ова конструкција 

најчешће садржи глагол маши у облику перфекта и функционише у имперцеп

тивном исказу без наведеног конкретног извора информације. На пример: 

Иванка мала вийШи з вересня на робоШу. То јест: актуелни говорник каже да 
је могуће да је Ивана кренула од септембра на посао, јер тако каже неодређе

но-уопштени извор. 

Вероватно због модалне неједнозначности ове конструкције, на коју су 

скренули пажњу и пољски истраживачи4, она се често комбинује са лексичким 
средствима за исказивање имперцептивности. На пример: Олеz нiби мав сказа-

4 У. Kosesku-Toszeva, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polsk:.i, Warsz:.iwu, PAN, Instytut sluwistyki, 
1993, s. 153. 
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Ши, що йо2о наука не цiкавиШь. Другим речима: актуелни говорник каже да је 
могуће да је Олег рекао да га не интересује наука, јер тако саопштава неодређе

но-уопштени извор. И, наравно, разоткривању модалног кода конструкције 

маши + инфиниШив доприноси контекст. Ако у даљем тексту иза имперцептив
ног исказа следи позитивни или негативни коментар (јер га захтева хоризонт 

очекивања другог учесника комуникације), онда једном од карактеристика 
имперцептивности може се сматрати катафоричност. 

У српском језику категорија имперцептивности такође се изражава пре

тежно (а можда и једино) лексичким средствима. Најфреквентнији од њих у 

епистоларном дискурсу су: како он! она/ они Шо рече; наводно; вели; веровала 
или не; како се каже; како се Шврди; йрема казивању; Шобоже. Следећи поме

нуту поделу имперцептивних лексичких средстава у украјинском језику, и у 

српском издвајамо према извору информације - средства, која указују на конк
ретног примарног говорника: како он/ она/ они Шо рече, вели. На пример: И 

шШо је Јелена, како он Шо рече, једно дивно, блесаво сШворење, у које Је 
заљубљен. Да парафразирамо: актуелни говорник каже да је могуће да је Јелена 

дивна јер тко каже примарни говорник - он (у писму Здравко). 

За разлику од украјинског у српском језику доминирају лексичка средства 

за исказивање имперцептивности у исказима са неодређено-уопштеним изво

ром преношене информације: како се каже, како се Шврди, йрема казивању, 

како се йрочуло. (Нпр.: Како се йрочуло, воде неће биШи месецима, то јест: 
актуелни говорник саопштава да је могуће да неће бити воде јер тако каже 
неодређено-уопштени примарни извор.) Међутим, много мање средстава функ

ционише у оба исказа (са конкретним примарним информатором и са уопште

ним): наводно, веровала или не, Шобоже. 

Што се тиче поделе према степену евентуалности импсрцсптивнс инфор

мације, у српском језику издвајају се лексичка средства наводно, Шобоже и 

веровала или не, која се супротстављају према сфери употребе. Наиме, речи 

наводно, Шобоже користе се само у имперцептивним исказима са већим степе
ном евентуалности преношене информације и често претпостављају негативни 

коментар од стране актуелног говорника. На пример: Наводно рекли су му да 

се у йакеiйу не сме йослаШи нишШа сем књи2а. Актуелни говорник каже да је 

могуће да су рекли примарном говорнику да у пакету могу да буду само књиге, 

у шта актуелни говорник сумња. 

У имперцептивним формулама са мањим степеном евентуалности пре

ношене информације користи се израз веровао/ла/ли или не. У таквим исказима 

актуелни говорник потпуно стаје на страну примарног информатора и убеђује 

другог члана комуникације у истинитост преношене информације. На пример: 

Касније сам се расйиiйала. Веровала иЛи не, али у Ју2у йакеШом се не сме 
йослаШи само дро2а. Актуелни говорник каже да је могуће да се у Југославију 

сме послати пакетом све осим дроге, јер тако тврди неодређено-уопштени 

информатор, којем актуелни говорник у потпуности верује. 

Такво супротстављање лексичких средстава према функционисању у им

перцептивним исказима са већим или мањим степеном евентуалности пре

ношене информације није карактеристично за украјински језик, где, као што је 
већ било наглашено, често у оба типа имперцептивних исказа функционишу 

иста средства. 
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На жалост, у српском корпусу нисмо пронашли примере који би указивали 

на постојање морфолошких средстава у оквцру модалне категорије имперцеп

тивности. Мада, следом за Виолетом Косеском-Тошевом и Јолантом Миндак,5 

претпостављамо да морфолошко језгро категорије имперцептивности у срп

ском језику могла би чинити конструкција са глаголом Шреба, а евентуално и 

са глаголом мора, што би се додатно морало истражити. Међутим, ову тему 

разматраћемо другом приликом. 

Людмила Пойович 

ИМПЕРЦЕПТИВНОСГЬ В ЭПИСГОЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ УКРАИНСКОГО 

И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ 

Резюме 

В статье рассматриваются некоторые нетрадиционные виды модальности, заснованные на 

представлении о истинном и ложном в высказывании. Этот вид модальности, известен в лингвис
тической литературе и как категория имперцептивности, в зависимости от наличия собственно 

морфологических средств для его выражения, неодинаково был исследован в разных языках. 
Категория имперцептивности в украинском и сербском языках раньше не привлекала особого 

внимания исследователей. 

Несмотря на то, что имперцептивность в украинском и сербском языках в основном выра

жается с помощью лексических средств, функционально эта модальность столь же разнообразна, 
как ив языках с развитым морфологоческим ядром данной категории (болгарском, литавском и 
т.д.). 

Особое место в работе отводится анализу семантической структуры модальной категории 
имперцептивности, а на конкретном языковом материале из эпистолярного дискурса, демонстри

руются ее основные семантические аспекты. 

5 У. Koseska-Toszewa, Ј. Mindak, 1984. s. 101. 
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Марија Јанева, Филолошки факултет, Скопје 

ПРЕДАВАЊЕ И ИЗУЧАВАЊЕ НА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИТЕ 

Зборовите на било кои два синхрониски ј азика, од аспект на нивната 

предметно-логичка поврзаност, може да се постават во еквивалентен или без

еквивалентен однос. Земајки го предвид односот на звуковата или графичката 

страна на еквивалентните зборови и односот на нивната синтагматска, или 

говорна карактеристика понатаму може да се разграничат синхрониски меfу

јазични категории на апсолутна и релативна синонимија и омонимија. Акулен

ко (1971) смета дека зборовите на два јазика имаат улога на меfујазични 
синоними кога потпалио или делумно се совпаfаат по значење и употреба (и 

аналогно на тоа се јавуваат како еквиваленти при пренодот). Меfујазични 

омоними се нарекуваат зборовите на двајазика слични до степен на совпаfање 
по звукова (или графичка форма), но со различни значења. Од своја страна 

меfујазичните синоними може да се поделат на надворешно слични (до степен 

на совпаfање во процесот на споредувањето нај азиците) и надворешно различ

ни. Безеквивалентната лексика по правило има специфична надворешна фор
ма, иако и овде се можни случаи на меfујазична омонимија. 

Во практиката на преведувачката и лексикографската деј ност, а исто така 

и при предавањето на странските јазици, Акуленко (1971) нагласува дека, 
особена тешкотија претставуваат релативните меfујазични синоними и меfу

јазични омоними. Исто така тој тврди дека е погрешно целата оваа категорија 

да се именува како "меfујазични омоними". 

На крај Акуленко ( 1969) смета дека е помалку прифатлив предлогот на 
лингвистите на Мичигенската школа, оваа категорија да се нарече "лажни 

сродници" ("deceptive cognates"), бидејки терминот сродник (cognate) во јазиците 
традиционално се поврзува со заедничкото потекло на сродните јазици, додека 

разгледуваната група зборови се определува чисто синхрониски, независно од 

нивното потекло. Акуленко ( 1971) ги предлага термините инШернационализам 
кој ги вклучива термините сродник и меfујазичен синоним, и псевдоинтернаци

онализам кој ги вклучува термините лажен сродник и меfујазичен омоним. Ние 
ги прифакаме термините интернационализам и псевдоинтернационализам ка

ко најприкладни за нашиот труд. 
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Проучувањето на интернационализмите налага изучувачите на ги знаат 

интернационализмите пред се во мајчиниот јазик, а потоа да бидат способни да 
ги забележат и разликите меtу двата јазични система. Така, количеството на 
трансфер зависи не само од претходно стекнатото знаење туку и од флексибил

носта на когнитивната структура на поединцот. Не можеме да очекуваме, од 

релативно мал број лексички единици, изучувачот однапред да знае дека маке

донскиот и англискиот јазик имаат неколку иљади заеднички зборови кои што 

може да се дефинираат како интернационализми. 

КОРИСТ ОД ИЗУЧУВАЊЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИТЕ 

Интернационализмите претставуваат поекономичен начин за изучување 

на вокабуларот, бидејки нивното познавање води кон побрз напредак во чита

ње на странски јазик и зголемено разбирање на значењата на зборовите. 

Интернационализмите се битни и како метод за рапидно ширење на вокабула

рот на странскиот јазик. За македонскиот говорник кој учи англиски јазик 

бројот на таквите лексички единици, што може да ги додаде на својот вокабу

лар, е огроман. Ова е особено битно за почетникот кој се наоtа во многу тешка 

јазична ситуација: тој сака многу да каже, ное фрустриран поради убедувањето 

дека му недстига вокабулар. Од ова не треба да произлезе дека фонетската и 

граматичката структура на јазикот треба да се игнорираат - очигледно е дека 
граматиката и изговорот имаат огромна важност - но психолошкиот импулсе 
огромен кога изучувачот ке сфати дека знае нешто за многу англиски зборови 

поради тоа што неговиот сопствен јазик садржи слични зборови. 

При презентирање на вокабуларот што се изучува, обично со посредство 

на учебник, се јавува проблем во однос на неговото усвојување. Сугестиите што 

се даваат за да се олеспи усвојувањето на вокабуларот сскогаш укажуваат на 

интернационализмите како на солидна основа за вежби со кои се одредува 

значењето, преку асоцијации и погодување, како и за проучување на промените 

на гласовите. 

Понекогаш изучувачите логички го погодуваат значењето на непознатите 

зборови, засновајки ги своите претпоставки врз сличноста со познати зборови, 

било од мајчиниот јазик или од странскиот јазик. Се случува изучувачите да 

покажат катастрофални резултати бидејки заберавиле да ја проверат својата 

претпоставка во врска со значењето со контекстот. Праксата на погодување 

значење треба да се стимулира само под услов ако се провери во контекст дали 

претпоставеното значење одговара. Многу време се губи кога изучувачот ги 

проверува во речник на пр., англиските интернационализми suggestion и intuition 
со македонските интернационализми су2есШија и инШуиција. Изучувачот кој 

што е упатен да ги распознава интернационализмите веднаш ке помисли на 

соодветниот македонски збор. Потоа, до колку македонскиот збор не е логички 

дел на контекстот, би требало да се провери во речник. Или, наставникот треба 

однапред да ги посочи зборовите чиј кореспондент според реченицата не е 
очигледниот македонски шiрник, и треба да укаже на правилното значење. 

Изучувачот според контекстот знае кое од многу различните значења што 

се поврзани со еден збор, одговара во комуникацијата. Тој го одбира она 

значење кое што најмногу одговара на значењето на другите зборови со кои се 

појавува. Кога се работи за вокабуларот на странскиот јазик контекстот има 
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фундаментална улога и ова постојано треба да им се нагласува на изучувачите. 
Фрис вели дека "контекстот го контолира значењето" (Fries, 1952:54 ). Зборови
те надвор од контекстот (лингвистички или ситуациски) немаат значење, и 

затоа при предавањето не смее да се обрнува внимание само на зборовите без 

да се земаат предвид конструкциите на кои што им припаtаат. Последователно, 

наставникот мора да ги спречи изучувачите, барем во почетните фази, да 

меморизираат долги списоци зборови без контекст. 

Најголемиот број интернационализми од наведените списоци се од латин

ски извор или од уште падалечни извори, со заедничка етимолошка форма во 

латинскиот. Овој податок може да се искористи како вид вежбање на погоду

вање значења за оиие изучувачи кои го познаваат латинскиот јазик. При тоа 

ке се забележи дека во многу случаи македонскиот збор се приближува до 

изворното значење на латинскиот збор, а англискиот зборе заста рен, архаичен, 

или ретко се употребува со тоа значење. 

На педагошките импликации, во врска со интернационализмите, нај целис

ходно е да се укаже при задавање задачи или пред презентирање на нов мате

ријал; потоа повторно треба да се нагласат за време на презентирање на новиот 

материјал, и одново да се споменат при повторување на истиот. 

За усвојувањете т.е. предавањето на интернационализмите важни се след

ниве принципи (Anthony, 1953:82): 

1. Презентирањето на историски информации треба да биде сведено на 
минимум. Историјата на јазикот, иако е предмет кој заслужува внимание за 

истражување, не е дел од задачата на наставникот чија цел е аудио-орално 

разабирање на современиот јазик. 

2. Интернационализмите треба да се презентираат, не како единици, туку 
како модели на кореспонденции помеtу мајчиниот и странскиот јазик. Понеко

гаш стотици зборови може да се класифицираат како слични под еден модел 

на кореспонденција. 

3. При презентирањето треба да се води сметка да се одберат не само 
вистински парови интернационализми, туку и лажни парови интернационализ

ми, бидејки тоа ке им овозможи на изучувачите да ги согледаат тешкотиите во 

врска со нивното усвојување. 

ВОЗРАСТ 

Хаммер (1975:66) смета дека прикладна возраст за изучување на интерна
ционализмите претставува возраста на учениците во средните зчилишта. Уни

верзитетските студенти и возрасните кои што се заинтересирани за изучување 

на англискиот јазик исто така се подобни да го изучуваат странскиот јазик со 

примена на пристапот на интернационализмите. Ваквите заклучоци се засно

ваат врз претпоставката дека според карактеристиките на изучувачите најмно

гу корист од пристапот на изучување на странскиот јазик со примена на 

интернационализмите може да имаат средношколските, универзитетските и 

образованите возрасни изучувачи бидејки тие се постари, позрели, имаат пого

лема мок на внимание, способност за анализа, како и подобра јазична компе

тенција. 
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И наставниците и авторите на учебниците подобро би је искористиле 

предноста на интернационализмите доколку имаат увид кои интернационализ

ми и на кЬе ниво од образованието им се подобро познати на изучувачите. 

Покрај ова би требало да се проучи до кој степен употребата на интернациона

лизмите, со сво ите разлики во значењето, го олеснува учењето и запомнување

то на вокабуларот на одредени нивоа на образованието. 
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Marija Janeva, Filoloski jakultet, Skopje 

ТНЕ TEACНING AND LEARNING OF INTERNATIONALISMS 
(Summary) 

It is thought that in \earning the vocabulary of а foreign language the mother tongue plays а most significant 
ro\e. Yarious units of the vocabulary of the Eng\ish Ianguage сап Ье either difficu\t ог easy for the foreign learneг 
depending оп whether they are formally and seшantically simi\ar to the terшs in the mother tongue (Macedonian). 

In our paper we shall Ье dea\ing with the teaching and \earning of interпationalisms, words which аге а 
рагt of the vocabu\ary of both Macedonian and English. We shall Ье pointing out the age when the Iearning of 
internationalisms is most sitaЬ\e for easier learning of the foreign language, as well as for their contriЬution to а 
more economical acquisition of vocabulary. 
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Апа Makis, Filozofski fakultet, Novi Sad 

OSLOVLJA V ANJE U GOVORU DECE PREDSKOLSKOG UZRAST А 

U ovom radu сето analizirati spoпtane iskaze dece па uzrastu 5-6 godiпa, ciji maternji 
jezik је slovacki. Srediпa и kojoj је vrseпo istrazivanje i prikupljaпje materijala је predskolska 
ustaпova. U prvom redu iпteresuje паs kako deca oslovljavaju odrasle i vrsпjake и svojoj srediпi. 

Kako navodi Vera Vasic, "pod oslovljavaпjem se, пaime, podrazumeva upotreba 
jezickih jediпica za imeпovaпje, odredivaпje sagovomika, bez obzira па пjihovu fuпkciju 
и iskazu". (V. Vasic: Govor sa sestrom i bratom, N. Sad 1983, s. 110). 

U Sociolingvistici Milorad Radovaпovic пavodi da se koriste sledeca sredstva za 
оЬrасапје, оdпоsпо imeпovanje: nazivi za titule i zvaпja (прr. doktor, magistar, specijalista, 
asistent, docent, profesor), drustvene funkcije (predsednik, sekretar, direktor, sef), profesije 
(uCitelj, nastavnik, profesor, sudija, majstor) ili neka semaпticki mапје obelezeпa sredstva 
za oslovljavaпje, kao sto su прr. drug, drugarica, gospodin, kolega, komsija, Cika (s. 39). 

Nas се iпteresovati spisakreci za oslovljavaпje kod predskolske dece, kojije drugaCiji 
od onoga koji koriste odrasli. 

U prvom redu се паs interesovati kako deca oslovljavaju: 

1. vrsnjake и svojoj sredini, 

2. odrasle и svojoj sredini, 

3. i najzad kako vaspitacica oslovljava decu. 

Aпaliza tipova modela oslovljavanja vrsenaje па osnovu primera zabelezeпih и toku 
posmatraпja spontaпih iskaza dece. 

l. КАКО DECA OSLOVUA V AJU VRSNJAKE U SVOJOJ SREDINI 

Ovaj tip komunikacije dete - dete realizuje se uglavпom и igri и ucioпici ili na 
skolskom dvoristu. 

U medusebпim verbalnim kontaktima deca koriste licпa imeпa ili пadimke, прr.: 

D: Marka, ideme utekat'. 1 

1 Simbo] D = dete 
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D: Janko, daj mi uterak. 

D: Pod' sem, Tana. 

Najcesce reci kada dete oslovljava svoje vrsnjake, tj. u medusobnim verbalnim 
kontaktima, su vlastita (licna) imena, i to oЬicno u oЫiku hipokoristika (Marka, Janko, 
Vierka, Jarka, Tana). Ova licna imena deca najcesce upotreЫjavaju u vokativu. Ova forma 
oslovljavanja upotreЫjava se kada dctc ncsto trazi ili nareduje drugom detetu. 

U ovaj tip oslovljavanja spada i upotreba licne zaтenice drugog licajednine: 

D: BaЬiku dam tebe. 

D: Ту budes mama. 

D: Ту budes varit'. 

Ovakve foпne oslovljavanja dolaze do izrazaja kod dece u igri. 

U ovaj tip spada i oslovljavanje drugog deteta ротоси licnog glagolskog nastavka 
drugog licajednine. Npr.: 

D: Daj mi ceruzku! 

D: Nakresli mi avi6n! 

D: Daj mi ruku ! 

Ovakve recenice su ceste i imaju funkciju naredenja. 

2. КАКО DECA OSLOVLJA У AJU ODRASLE U SVOJOJ SREDINI 

Za decu predskolskog uzrasta u prvom redu dolazi do izrazaja komunikacija dete -
vaspitacica. Ovde smo zabelezili sledece primere: 

D: Sudruf.ka, ја este pomaham ockovi. 

D: Sudruzka, mozem fst' von? 

D: Sudruzka, ја som uz bol na deda Mraza. 

D: Sudruzka, ty nam ukaz, ako mam strihat' papier. 

D: Ucitel'ka, Mirko ma Ьiје. 

Znaci, и direktnom obracanju dete oslovljava vaspitacicu foпnom ti, posto se i 
roditelji u porodici obracaju detetu iskljucivo formom ti. Dakle, u direktnom govoru sa 
odraslima dete је culo samo za formu ti. 1 svi ostali se obracaju detetu sa ti. 

U porodicnom krugu deca upotreЫjavaju termine za oznacavanje rodЬinskih odnosa. 
Ovim osobama deca se obracaju isto tako sa ti. U prvom redu roditrlje deca oslovljavaju 
sa тата, татiпkа, otec, ocko. Nismo zabelezili slucajeve da deca oslovljavaju roditelje 
licnim imenom. 

D: Мој ocko sam vymeta komfn. 

D: S осiт sa rozpravam srbsky а s татои slovensky. 

D: Kvety opatruje тата. 

Brata i sestru deca oslovlj avaju sa brat, bracek, sestra, sestricka ili f ormoш zajednicka 
imenica brat + licno iте. 

Tetku, strica i ujaka deca os]()vljavaju па vise naCina. Ako deca imaju u Ыizem 
srodstvu dve tetke, onda о njima govore na sledeci nacin: zajednicka iтenica + licno iте 
odrasle osobe: 
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D: Teta Аппа bola u паs. 

Ili, da Ьi па пeki пасiп пapravili razliku, odrede mesto staпovaпja odrasle osobe: 

D: Bol som u tetky v Bieloт Blate. 

U ostalim zabelezeпim slucajevima deca koriste samo zajedпicku imeпicu: 

D: Bol som s ијот па motorke. 

D: Stryko bol vcera u паs. 

D: Tetka mi doпiesla cokoladu. 

Babu i dedu deca ciji materпji jezik је slovacki oslovljavaju sa apko, starky, stary 
otec, татiсkа, starkd, stard тата, cak u jedпom slucaju smo zabelezili i ЬаЬа ( ova osoba 
је iz пeslovacke srediпe ): 

D: S ЬаЬои budem dojit' kravy. 

D: Bola som u татiсkу. 

D: Maтicka sa stara па vecer, ај apko. 

D: Starkd bola kucharka. 

D: Stard тата пevladze chodit'. 

D: S арkот som bol v poli. 

Ovim osobama deca se obracaju formom ti. 

Kada se deca obracaju osobama koje пisu u rodЬiпskoj vezi oslovljavaju па dva nacina: 

- teta (osobu zenskog pola) i ЬdCi (osobu muskog pola), 

- ili zajednicka iтenica (teta, bdCi) + licno iте (и nekim slucajevima cak prezime): 

D: BdCi Pal'o krical. 

D: Teta Kukuckova bola u nas. 

Mozemo zakljuCiti da deca па ovom uzrastu upotreЫjavaju nekoliko tipova oslovlja-
vanja: 

- rec za obelezavaпje rodЬinskih odnosa 

- rec za obelezavanje rodЬinskih odnosa + licno ime 

- rec za obelezavaпje rodЬinskih odnosa + prezime 

Oslovljavanjem dete u prvom redu zapoCinje razgovor, komunikaciju. О tome kako 
се izgledati model za oslovljavanje, u prvom redu zavisi od odrasle osobe kojaje u stalnom 
kontaktu sa detetom. Odrasle osobe, u konkretnom slucaju vaspitacice, koje su u stalnom 
kontaktu sa detetom mogu veoma mnogo da uticu na menjanje modela koji dete razvija. Та 
intervencija moze Ьiti direktnog tipa ( odrasla osoba ispravlja dete i ukazuje na tip oslovlja
vanja koji је za nju prihvatljiviji). 

3. КАКО VASPITACICA OSLOVUAVA DECU 

NajcesCi tip komunikacije па ovom uzrastuje vaspitac - dete, tj. vaspitaCica se obraca 
celoj grupi dece: 

V: Deti тоје, budeme sa trochu rozpravat'. 2 

2 Simbol V = vaspitacicu 
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V: Deti, umyvajte si ruky, lebo ochoriete! 

V: Deti, odkladame hracky па svoje miesto ! 

V: Deti тоје, kto mi vie pekne zarecitovat' basen V materskej skole? 

U navedenim primerima vaspitacica oslovljava sa deti тоје. Vaspitacica zapocinje 
komunikaciju i da Ьi uspostavila kontakt sa decom, upotreЫjava uglavnom upitne recenice: 

V: Deti тоје, со nam prinieslajeseћ? 

V: Deti тоје, teraz mi povedzte: Prece sme roЬili tieto korunky? 

Kada vaspitacica zeli da komunicira sa konkretnim detetom, oslovljava ga imenom, 
npr.: 

V: No, Marienka, nech sa paCi. 

V: Saтko, porozpravas nam ty? Nemusis vstavat'. Ostatni pocuvaju а Samko rozpra-
va, kde bol v nedel'u. 

V: Teraz nam porozprava Tana. 

V: МП.а zaujima, cim bude Igor, ked' narastie. Nech pocujem. 

V: Danka, ako ty pomahas mame? 

Iz navedenih primera mozemo zakljuciti da и svakoj navedenoj recenici vaspitacica 
је oslovila konkretno dete sa kojim је zelela da komunicira. u funkciji oslovljavanja 
upotreЬila је licno ime. U konkretnoj situaciji koriste se uglavnom deminutivni oЫici 
(Saтko, Janko, Vladko, Pal'ko, Anka, Jarka, Lubka, Danka). 

Recenice koje odrasli upucuju deci su krace, manje komplikovane. Mora se voditi 
racuna i о tematici и okviru koje odrasli komuniciraju sa decom. 

Vaspitacica је oslovljavala decu i pomocu licnog glagolskog nastavka drugog lica 
jednine, npr.: 

V: Vstan hore а porozpravaj nam, ako to tam bolo! 

V: Vyber si prsty von! 

V: А koho tam mas? 

Ovakve recenice najcesce imaju upitnu funkciju ili funkciju naredenja. 

Neki jezicki znaci za oslovljavanje mogu и odredenim kontekstima Ьiti cesce upo
treЫjavani nego neki drugi. То се zavisiti od prostorne Ыizine sagovornika и nekoj 
aktivnosti ili njihovog zajednickog iskustva и aktivnosti, kao i od njihove emocionalne i 
psiholoske povezanosti. Ako su sagovornici udaljeni и prostoru, oni се se oslovljavati cesce 
и toku razgovora nego и slucaju kada su sagovornici и Ыiskoj prostornoj i emocionalnoj 
povezanosti. 

Mozemo zakljuciti: lnventar reci za oslovljavanje dece predskolskog uzrasta је 
sledeCi: 

- и komunikaciji sa odraslim osobama deca oslovljavaju sa reCima za oznacavanje 
rodЬinskih odnosa, ili 

- recima za oznacavanje rodЬinskih odnosa + licnim imenom. 
Kod oslovljavanja svojih vrsnjaka koriste licno ime ili nadimak, oslovljavaju pomocu 

licne zamenice drugog lica jednine, ili pomocu licnog glagolskog nastavka drugog lica 
jednine. 
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Ам Makis 

DIE ANREDE IN DER REDE DER VORSCHULКINDER 
(Zusammenfassung) 

Der Wortschatz der Vorschulkinder ftir die Anrede ist wie folgt: in der Kommunikation mit den Erwach
senen reden die Кinder mit den Ausdrticken fi.ir die Bezeichnung der Verwandschaftsbeziehungen an, oder der 
Ausdruck fi.ir die Bezeichnung der VerwandschaftsЬeziehungen + Personenname, wahrend sie ftir die Anrede der 
Altersgenossen den Personennamen oder Spitznamen anwenden. Sie reden aber auch mit dem Personalpronomen 
der zweiten Person der Einzahl an. 
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Teresa Sikorska, Filozofski fakultet, Novi Sad 

FONOLOSKI SISTEM SRPSKOG I POLJSKOG JEZIKA 
(didakticke implikacije za nastavu poljskog 

jezika u srpskoj jezickoj sredini) 

Cilj ovog rada је da predstavi razlike izmedu poljskog i srpskog fonoloskog sistema 
u oЫasti inventara fonema i njihove distriЬucije, а takode manifestacije tih razlika u procesu 
nastave poljskog jezika u srpskoj jezickoj sredini. 

Као materijal su posluzile greske u poljskom izgovoru studenata-govornih predstav
nika srpskog jezika, zabelezene u toku dvogodisnjeg rada na pocetnom cetvorosemestral
nom kursu poljskogjezika za studente ruskogjezika i knjizevnosti. Dodatni materijal pruzio 
mi је kraci rad na pocetnom kшsu poljskog jezika za studente srpskog jezika i knjizevnosti. 

Ovom prilikom cu koncentrisati paznju na kontrastu izmedu dva fonoloska sistema u 
oЫasti samoglasnika, sonanata i opstruenata i na najkarakteristicnijim asimilacijama (ko
relacija ро zvucnosti, korelacija ро mekoCi). Pri tome se oslanjam na rad Irene Savicke iz 
kontrastivne fonologije. 1 Autorka smatra da је fonotakticki tip poljskog i srpskohrvatskog 
potpuno razlicit. Osim razlika u inventaru f onema u srpskom tekstu potpuno preovladuju 
samoglasnici, dok u poljskom imamo vise suglasnika, а skoro triput vise suglasnickih 
grupa.2 

U srpskom sonanti se izdvajaju u posebnu distriЬucionu klasu, struktura sloga је 
drugacija, red fonema u sekvenci saglasan је sa linijom sonoriteta u slogu, а sam srpski 
izgovor је izrazitiji nego poljski. Pojedine fonetske reci izrazito se razgranicavaju, u 
srpskom se na granicama izmedu reci ne vrse nikakve asimilacije, dok se u poljskom vrse 
u tim pozicijama. 

Nasuprot tome, suglasnicke korelacije u poljskom veoma su bogate, а u tekstu se 
dopustaju komЬinacije glasova teske za realizaciju. U poljskomje nadovezivanje u artiku-

1 Irena Sawicka: Kontrastivn;i fonologija srpskohrvatskog i poljskog jezika. Zbomik za filologiju i 
lingvistiku, XXV /2 ( l 982). 

2 "Gdy dlajezyka polskiego przyjmuje sie istnienie 35 fonem6w sp61gloskowych i 7 samogloskowych (przy 
tym ~ jako fonemu potencjalnego), w jezyku serbskochorwackim stosunek ten wynosi 26:5". Vera Mitrinovic, 
l 972, str. 359. 
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laciji susednih segmenata Ыаgо, а tranzijenti su duzi. Manje kont1uentna realizacija u 
poljskom izgovoru stranaca је upadljiva, mada u svakom pogledu pravilna. (1. Savicka, ор. 
cit.) 

1 pored nepostojanja objektivne mogucnosti utvrdivanja razlike u tempu izgovora, 
ocigledno је da је razlikovanje fonetske realizacije u zavisnosti od tempa izgovora znatno 
vece u poljskom nego u srpskom. 

Poredenje poljskog i srpskog podsistema vokala, koje se tice inventara fonema i 
njihovih obelezja ukazuje na slicnosti, ali i na razlike. Poljski vokalski podsistem sadrzi 
osam vokala: /а/, /е/, /i/, /у/, /о/, /u/, /~/, 1-ef. U srpskom vokalskom podsistemu ima ih pet: 
/а/, /е/, /i/, /о/, /u/. Kontrast u inventaru cine poljske foneme /у/, /~/, /~. Ostale foneme se 
podudaraju ро svojim obelezjima i ne predstavljaju znacajan izvor tipicnih gresaka. Tako, 
na primer, artikulacija /е/ i /о/ u ekavskoj varijanti је manje vise ista kao i u poljskom : 
srednje - niska.3 Srpsko /а/ u odnosu na poljsko /а/ је nesto povuceno unaZ\td, ali ipak spada 
u sredisnju zonu artikulacije. 

Poljsko /у/ se izgovara u prednje-srednjoj zoni, а u odnosu na /i/ pomereno је unazad 
i nesto nize.4 Ovaj poljski glas Hala (1960, s. 98) klasifikuje kao sasvim prednji, za razliku 
od ruskog zadnjeg (ы), sto u datoj sredini takode ima znacaja. u artikulaciji govornih 
predstavnika srpskog jezika poljsko /у/ је najЫize srpskom /i/. Nedostatak ove foneme u 
maternjemjeziku, а postojanje leksicki i morfoloski podudarnih pozicija u obajezika, npr. 
Ьус - blti, 1·уЬа - riha, bylo - bllo, ty - ti, ту - mi, wy - vi, uslovljavaju uporan pogresan 
izgovor poljskog /у/. Tako se, na primer, cuje : tematika umesto tematyka, direktor : 
dyrektor, Kristina : Krystyna, diplom : dyplom, sin : syn, Ы/ат : byl-am. Тај tip greske 
prenosi se i na pisanje. Rasprostranjenost gresaka ovog tipa dovodi do narusavanja morfo
loskih razlika kao na primer : nowi i nowy, sfabl i s.faby, sto pokazuje realizaciju foneme 
na neodgovarajucem mestu. Povremeno dolazi i do gresaka tipa: robyram umesto robllam, 
m6wy/am - m6wifum. Ovakve greske mugu Ьiti posledica nepoznavanja principa distriЬu
cije /у/ i /i/, ali i efekat hiperkorektnosti. 

Eliminacija tipicnih gresaka vezanih za izgovor /у/ putem sistema vezbanja posebno 
је vazna za studente ruskog jezika kao glavnog predmeta, kako Ьi mogli razlikovati 
artikulaciju poljskog /у/ i ruskog /ы/. Potrebno је takode upoznati studente sa ogranicenjima 
u distriЬuciji foneme /у/, sto pruza nesumnjivu pomoc u ovladavanju izgoYoroш i grafчom. 

Odsustvo nazalnih samoglasnika u srpskom jeziku n1anifestuje se sa manje tipicnih 
gresaka. Poljski fonoloski sistem dozvoljava, а norma propisuje razlicite realizacije nazal
nih samoglasnika na sledece nacine: 

- kao sekvenca usneni samoglasnik + nazalni sonant, sto је npr. slucaj u reCima: kfa, 
okrf(,t, wcdrowac, pi~c, tepy [kont], [okrent] i tome slicno; 

- kao zadnjenepcano n [~] : r€ka, [renka], mtka [menka]; 
sa delimicnim ili potpunim odsustvom nazalne rezonancije: prosц, [prosze], dzieku}f 
[dziekuje], m6wi~ [mбwie], si~ [sie]; 
sa usnenim izgovorom u poziciji ispred sonanata /1/ i т: wzip1 [ wziol], wzifli [ wzieli]. 
Prema normi nosno /е/ se dosledno realizuje samo u poziciji ispred strujnih suglasnika 

(mfzatka, gpty, }~zyk, tpsknota), а nosno /а/ ispred strujnih i na kraju reci lwps, Wf!-Z, mpz, 

3 Irena Sawicku, 1982, str. 25. 
4 Priklunjamo sc misljcnju 1. Savickc du su (у) i (i) posebne foneme, mudu postoji 111.isljeпje du su to pozicione 

varijante foneшe (i). У. Mitrinovic, 1972, str. 361. 
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mfi.tka, czytaj~/. Prema mojim zapazanjima u srpskoj jezickoj sredini greske pri izgovorv 
ovih samoglasnika ticu se guЫjenja nazalne rezonancije tamo gde је ona obavezna : 
tџknota izgovara se kao [tesknota],j1zyk kao [jezyk].5 U slucaju kad se nazalni samoglasnik 
izgovara kao sekvenca (samoglasnik + nazalni sonant) greske и izgovoru su rede. Moguce 
је da је to povezano sa pojavom varijanti nazalnih sonanata [~] Anka, banka u srpskom 
jeziku. 

Na kraju reci studenti povremeno izgovaraju /е/ sa potpunom, cak i preteranom 
nosnom rezoпancijom, tamo gde је nema: (prosц, m6wif, zroЫc). Isto se moze primetiti.u 
izgovoru brojeva kao na primer pietnascie, dziGwietnascie, sto ostavlja utisak hiperkorekt
nosti. Uzrok vidimo u svesnoj ili nesvesпoj potreЬi da se zapamti pozicija и kojoj se javlja 
пazalni samoglasnik, kako Ьi se pravilпo i na odgovarajucem mestu izrazio graficki. Greske 
u ortografiji su ceste, pogotovu nakraju reci. u pripremi vezbanja za usvajanje nazala lektor 
mora da vodi racuna о svim pozicijama njihove realizacije, da obrati paznju ucenika па 
njihovu distriЬuciju, ali i ispravnu graficku realizaciju. 

Podsistem sonanata u poljskom jeziku obuhvata foneme: /m/, /n/, /Ы, /r/, /1/, /1/, /ј/, а 
и srpskom /v/, /r/, /ј/, /V, /lj/, /n/, /пј/, /т/. Kontrast u inveпtaru stvaraju doneme /v/, /lj/ i 
ff/. Pored razlika u fonetskom inventaru i artikulacionim obelezjima postoji i. razlika na 
planu distribucije, odпosno u mogucnosti slogotvorne funkcije sonanata u odredeпim 
pozicijama u srpskom. 

Kako је vec receno, foпema /v/ ponasa se u srpskom kao sonant (ne ulazi u korelaciju 
ро zvucnosti sa /f/, пе izaziva pozicioпo ozvucavaпje prethodnog opstrueпta6 , samo se ne 
obezvucava ispred bezvucпog opstruenta). Poljsko /v/ kao tipicaп opstruent, podleze i 
regresivпoj i progresivnoj asimilaciji. Relevantnu razliku u odnosu na srpski predstavlja 
upravo progresivna asimilacija unutar i na granici dve reci, posto је srpski ne poznaje. Ovo 
rezultira tipicnorn greskom kod govomih predstavnika srpskog jezika, koja se rnanifestuje 
izgovorom [v] umesto bezvucnog [:f] ispred bezvucnih opstruenata. Na primer, u recima: 
tw6j, sw6j, twardy, trwoga i tome slicno umesto bezvucnog [f] сије se zvucпo [v]: [tvui]: 
[tfui], [twardy] : [tfardy]. Frekvencija ovog tipa gresaka је visoka, ра se kao najpodesпiji 
tip korektivnih vezbanja vidi kontrastivno postavljeпa veZЬa. 

Mogucnost realizacije soпanata u svim pozicijama u poljskom jeziku rezultira stva
ranjem suglasпickih grupa, koje se u brzem tempu izgovora prirodno uproscavaju na graпici 
reci. u izgovoru predstavnika srpskog jezika pokazuje se tendencija prema ocuvaпju 
granice izmedu reci i neuproscavanju grupa, npr. piesn nasza [pies nasa]: [piesn nasa]. Ovo 
se podudara sa odsustvom asimilacije па graпici dveju reci u srpskom (l. Savicka, ор. cit.). 

U grupu poljskih sonaпata spada /t/, koje se realizuje па razlicite nacine, ali је 
dominantna realizacija и vidu glasa izmedu [w] i [l] ili kao neslogovno [u]. Tipicne greske 
и izgovoru predstavпika srpskogjezika manifestuju se mesanjem [1] i [-1'] i [-!'] i [у], па primer 
./za: иzа, mialy: mialy, chcialy : chcialy. Rede se desava izjednacavaпje [-1'] i [ w] rezultat 
cega је izgovor swawny umesto sfawny, miwy umesto mily.7 

5 
U poziciji (е) ispred frikativnog suglasnika, kao sto је u primerima t;sknota, j~zyk, rтyiz nisam zapazila 

izgovor (samoglasnik + nazalni sonant), npr. [tensknota], [jenzyk], [monz], а ni izgovor diftonga - w~z: [vous], 
m~z: [mous] -, sto se razlikuje od zapafanja V. Mitrinovic. V. Mitrinovic, 1972, str. 368-369. 

6 
Pod opstruentima podrazumevamo suglasnike koji podlezu asimilaciji. 

Takvo zapafanje nalazimo kod V. Mitrinovic. V. Mitrinovic, 1972, str. 367. 
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U poljskom se pored 111, javlja i poziciona varijanta /1'/ ispred vokala /i/ koji se ne 
podudaraju sa srpskim fonemama /11 i /lj/ ро artikulacionim obelezjima. Razlike se mani
festuju u izrazitijoj apikalnosti pri izgovoru poljskog tvrdog /11 (postoje tvrde), i u vecoj 
palatalnosti poljskog 11'/, odnosno u njegovim izjednacavanju sa srpskim [lj-1']. U reCima 
kao sto su na primer: list, lipa, liпia, literatura, poljsko 11'/ izgovara se najcesce kao [lj]: 
ljist, lijpa ... 

Sto se tice viЬranata, kontrast predstavlja poziciona varijanta vokalnog /r/. Та razlika 
se manifestuje u poljskom izgovoru govornih predstavnika srpskog jezika tako sto se 
unosenjem r vokalnog u izgovor jednoslozne reci pretvaraju u dvoslozne, kao na primer u 
reCima: wiatr, trwac, rwac, krwi i tome slicno: trwac [1r-vac], krwi : [kr-vi]. Ovde treba 
primetiti da se istovetna tendencija zapaza i kod izgovora poljskog /t/: Јiд - [ u-za], fkac -
[1-kac]. 

Razliku izmedu dva sistema predstavlja i mogucnost pojave sekvenci od dva identicna 
sonanta u poljskom, koje se izgovaraju sa izrazitom duzinom, а predstavljaju uocljivu 
teskocu za govorne predstavnike srpskog. Tipicna greska u ovom segmentu se manifestuje 
kao izgovor sonanta uoЬicajene duzine : рапа umesto раппа, Апа umesto Аппа, тапа: 
таппа, iпу: iппу. 

Inventar poljskih i srpskih opstruenataje dosta slican, а kontrast predstavljaju poljske 
foneme /dz, /s/, Ш. 

Poseban artikulacioni proЫem predstavljaju glasovi /s/ i li/. Ove razlike se u poljskom 
izgovoru predstavnika srpskog jezika manifestuju pretezno realizacijom /s/ i /z/ na mestu 
poljskih /s/ i Ш: g/osпo - gJosпo, myslrt - mySle, sredпi - sredпi. Izgovor [zj], [sj] cuje se u 
recima kao sto su siostra: [sjostra], zieloп ·у : [zjelon], siadac : [sjadac]. Takode se moze 
primetiti zamena /s/ i /sz/, /z/ i /z/, kao u primerima [by.l'as] umesto bylas, [jestes] : jestes. 
То govori о neutralizaciji opozicije /s/ i /s/, /z/ i /z/ kao rezultatu nepostojanja fonema /s/, 
lil u f onoloskom sistemu srpskog jezika. 

Odsustvo foneme /dz/ u srpskom jeziku manifestuje se na dva nacina; zamenom sa 
glasom [d], npr. odwiedziam umesto odwiedzam i sa glasom [z]: zvoпek umesto dzwoпek, 
zvoпic umesto dzwonic, sto moze Ьiti i uticaj leksike. 

Primecuju se takode i teskoce u izgovoru /dZ/. U reCima kao, na primer, rodzina, 
niedziela, twierdzil, umesto /dz/ javlja se izgovor /dz/. BuduCi da sipski jezik ima foneпiu 
/d/, odstupanje od pravilne artikulacije moze se pripisati u prvom redu grafiji, а, s obzirom 
na osnovne studije posmatranih ispitanika i uticaju drugog slovenskog jezika /ruskog/. 

Za poljski jezik su karakteristicne asimilacije ро nacinu i mestu tvorbe koje rezultiraju 
stvaranjem suglasnickih grupa teskih za usvajanje. Specificnu teskocu predstavlja izgovor 
viseclanih suglasnickih grupa na pocetku, ali i u sredini i na kraju reCi. U takve primere 
spadaju izmedu ostalog: stworzyc, sciana, trzy, sprzedawca, trzeba, drzwi, пauczycielka, 
cieszyc sie i njima slicne. U izgovoru brojeva (piccdziesi~t, szescdziesip.t, pifcset, szescset) 
uprkos tendenciji ka uproscavanju u poljskoj normi, primecuje se pojava stvaranja pauze 
na granici morfema : [szesc dziesi\t], [pi~c set], [szesc set]. 

U regularne asimilacije u poljskom jeziku spadaju i asimilacije ро zvucnosti, asimi
lacija sonanata i palatalizacija ispred /i/. Sto se tice asimilacije ро zvucnosti, razlika је u 
odsustvu progresivne asimilacije u srpskom jeziku, kojoj u poljskom osim pomenute 
foneme /v/ podleze i fonema /z/. U reCima kao, na primer, krzak, trzeba, przestac izgovara 
se u poljskom jeziku bezvucno /s/. Dalje, u poljskom se ostvaruje i obezvucavanje na 
apsolutnom kraju reci, za razliku od srpskog jezika. Ovo rezultira ozvucavanjem opstrue-

231 



nata u finalnoj poziciji pri izgovoru predstavnika srpskog jezika, kao sto је to u recima: zрЬ, 
dgb, chleb, brzeg, teraz; na primer [zomb] umesto [zomp], [teraz] umesto [teras]. 

Distinktivno obelezje mekoce karakteristicno је za poljski fonoloski sistem и vecoj 
meri nego za srpski. Korelacija ро mekoCi tice se и znatnom delu pozicionih varijaпata. U 
poljskom svi tvrdi suglasпici imaju meke pozicioпe varijante ispred vokala /i/, dok u 
srpskom kao pozicione varijaпte dolaze /k'/, /g'/, /h'/ pored palatalnih fonema /С/, /d/, /lj/, 
/nj/, /ј/.к Ove razlike se maпifestuju kao tipicпa greska u izgovoru predstavnika srpskog 
jezika: rec је о tvrdoj realizaciji mekih laЬijala u poziciji ispred /i/ (pi6ro piwo, piana, Ыаlу, 
Ыtwa, mialy, wiara, wiatr, wino; [pijuro] umesto /p'uro/, /Ьјаlу/ umesto /Ь'аlу/). 

Greske u izgovoru kao sto је slucaj sa vek umesto wiek, beda : Ыеdа, duge : dlugie, 
niske : niskie mogu Ьiti izazvaпe uticajem leksike maternjeg jezika. 

Kako proistice iz predstavljenog materijala, pri uceпju poljskog jezika и srpskoj 
jezickoj sredini postoje oЫasti ispoljavaпja tipicпih gresaka koje proizilaze iz razlike medu 
foпoloskim sistemima dvajujezika. Didakticka praksa пalaze usmeravaпje раzпје па pojave 
koje mogu uticati па ispravnost izgovora, а pri usvajaпju poljskog jezika u srpskoj jezickoj 
sredini takve pojave па fonetskom planu se beleze и oЫasti: 

- izgovora vokala /у/ i nazalnih vokala; 
- izgovora grupa predпjejezickih suglasnika [s], [z], [с], [dz], sredпjejezickih [s], [:i], 

[с]; alveolarnih [s], [z], [с], [dz]; 
- suglasnickih grupa, pogotovu onih koje su rezultat jednacenja ро zvucпosti; 
- izgovora mekih labljalnih i drugih palatalizovanih opstrueпata и poziciji ispred /i/. 

Pozпavanje mehanizma пastanka fonetskih gresaka i pozicija пjihovog pojacavanja 
omogucuje bolji izbor metoda u radu na sprecavanju nastanka gresaka ili njihove korekcije 
kada su vec ustaljene. 

Као opsti priпcip formiranja fonetske vezbe preporucujem u prvoj fazi koncentrisanje 
па kontrastu izmedu poljskog i srpskog, а и drugoj fazi na uveZЬavanju izgovora u razlicitim 
pozicijama u poljskim primerima. 

Zapazanja koja su ovde izпesena i predlozeпi postupci mogu Ьiti primenjeni na sve 
tipove nastave poljskog jezika u srpskoj jezickoj sredini. 
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Мр Тереса Оишрска 

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСГЕМА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И ЕЕ 

ОТНОШЕНИЕ К СЕРБСКОЙ 
(Дидактические импликации) 

Резюме 

В данной работе рассматриваются различия между фонологическими системами польского 
и сербского языков в плане инвентаря и дистрибуции фонем и влияние этих различий на процесе 
обучения польскому языку в сербской языковой среде. Материалом для анализа послужили типич

ные фонетические ошибки сербскоговорящих студентов, изучающих польский язык на начальном 
этапе (в рамках двухлетнего курса). 

Итоги анализа мо гут быть использованы для улучшения процесса обучения польскому языку 
носителей сербского языка. 
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Snefдna Guduric, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KONTRASTIVNA ANALIZA FRANCUSKOG 1 SRPSKOG 
KONSONANTSKOG SISTEMA Ј 

(Ponasanje zadnjonepcanih suglasnika k i g и dva jezika) 

Ovaj rad predstavlja jedan deo analiza izgovora francuskog jezika sistematski spro
vodenih na studentima prve godine francuskog jezika i knjizevnosti tokom poslednje cetiri 
godine. Govorni zapisi su belezeni na magnetofonsku traku tri puta godisnje. Prvi zapis је 
raden na samom pocetku skolske godine, pre Ьilo kakvih intervencija sa nase strane, Ьilo 
na casovima predavanja, Ьilo na veZЬama. Drugi zapis је raden na kraju prvog semestra i 
predstavlja stanje nakon odslusanog kursa i uradenih veZЬanja о francuskom vokalskom 
sistemu. TreCi zapis је raden na kraju 1 godine studija, tj. nakon odslusanog kursa i obradenih 
veZЬanja о glasovnom sistemu francuskog jezika. 

Tehnicki deo snimanja govornih zapisa Ьiо је svaki put poveren istom tehnicaru koji 
ne govori francuski jezik. Njegov komentar prilikom prvog snimanja Ьiо је: "Ovo uopste 
ne zvuci francuski, imam utisak da slusam srpski", odnosno "Ovo zvuci bas trancuski, lici 
na pevanje". Osnovni utisak bazirao se, naravno, na intonaciji recenica u izgovorenom 
tekstu. Medutim, pazljivom analizom dobljenog materijala mogle su se uociti jos mnoge 
greske u izgovoru. Na prvom mestu tu је Ьilo nedovoljno artikulaciono diferenciranje 
francuskih vokala, kojih u odnosu na srpskih ima cak 15 (odnosno 16 sa nemim е). Zatim, 
nazalizacijaje vrsena na pogresnom mestu, dokje tamo gde је Ьila obavezna, izostavljana, 
ritam је Ьiо skoro identican ritmu srpske recenice, akcentovana је skoro svaka izgovorena 
rec. Nakon godinu dana rada и malim grupama na savladivanju izgovora francuskih glasova 
i na pravilnom intoniranju francuske recenice, pri kraju letnjeg semestra ponovili smo 
snimanje, i to sa istim tekstom kao i na pocetku godine. Nauceni da obrate paznju na 
specifican ritam i melodiju, studenti su se trudili i rezultatje Ьiо uglavnom zadovoljavajuci. 
Cakje i tehnicar pri snimanju konstatovao da "ovo vec zvuci francuski". Ali ipak, cak i kod 
studenata koji su vrlo dobro savladali ritam i intonaciju francuske recenice nedostajalo јс 
jos nesto sto nikako nismo mogli da definisemo. 

Preslusavajuci vise puta trake s pocetka i kraja godine, ustanovili smo da је izgovor 
i pored sveg naseg zajednickog trudajos uvek suvise "tvrd". 
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BazirajuCi svoj rad па usavrsavaпju izgovora glasova i usvajaпju ritma koji su straпi 
пasem maternjem jeziku, propustili smo da slusaocima ukazemo па jedпu vrlo jedпostavпu 
i, и sustiпi, lako uocljivu pojavu па koju jedпostavпo пismo imali vremeпa da obratimo 
pazпju. Naime, kako foпoloski sistem jedпog jezika pociva zapravo па sistemu opozicija, 
celokupaп паs rad је Ьiо i usmereп upravo и tom pravcu: savladati fonoloske jediпice 
francuskog govornog jezika. Kako se nastava foпetike izvodila sa fondom casova 1+1 
tokom 1 godiпe studija, zaпemareпa је јеdпа pojava prisutпa и svim jezit:ima sveta, ali 
svakako пе i ideпticпa и svakom od njih - alofoпija. Kako smo ove godiпe produzili kurs 
foпetike i па 11 godiпu, ukazala паm se mogucпost da se malo vise posvetimo i ovoj pojavi. 

Prvo па sta smo obratili pazпju Ьila је razlika и izgovoru zadпjoпepcaпih suglasпika 
k i g и fraпcuskom i srpskom jeziku. Ovi suglasпici postoje и оЬа jezika i defiпisu se па 
potpuпo istovetaп naCiп: оЬа su okluzivi,jedan bezvucni, drugi zvucпi, оЬа zadпjonepcaпi. 
Srpskohrvatski роzпаје dve mogucпosti и artikulaciji ovih glasova, оdпоsпо pored osпov
пog polozaja govorпih organa za artikulaciju k ili g, postoji i tzv. pomereпo mesto 
artikulacije - ukoliko se ovi glasovi пadu ispred predпjih samoglasпika е i i, kao па primer 
и recima kesten, KeleЬija, kesega / general, genije, gestikulacija, ili kisa, kilometar, Кiпа 
/ Gihraltar, giljotina, gihanica. 

Nije potrebпo роsеЬпо liпgvisticko iskustvo niti пarocita foпetska zпanja da Ьi se 
osetila razlika izmedu k i g и prethodnim recima i ovima koje slede: 

kafa, kakao, kabanica / gatati, galeb, gas; kuga, kugla, kupiti / gusan, guЬiti, gutati; 
kof а, kopati, kola / gori, gospodin, golub. 

Ova pojava pomeraпja izgovora zadпjoпepcanih suglasnika ispred prednjih samog
lasnika prisutпa је и najvecem broju daпas pozпatih jezika, ра tako i и francuskom. Dakle, 
i и fraпcuskom jeziku suglasпici k i g песе se na isti nacin izgovarati и recima tipa 

qнai [ke], kepi [kepi], guete [kEt] / gai [ge], gaiпe [gEn], guepe [gEp]; kilo [kilo], qui 
[ki], quinine [kinin] / guichet [gi fE], guillotine [gijotin], Guy [gi] 

kao и recima tipa 

cou [ku ], koulisse [kulis ], couteau [kuto] / gout [gu], gouverner [guverne], goutte 
[gut]; cote [ko:t], Lancome [lako:m], cause [ko:z] / gobet [gobE], godage [goda)], Gaule 
[go:l], 

Medutim, za razliku od vecine drugih jezika, fraпcuski jezik poznaje pomeranje 
izgovora ova dva zadпjonepcana suglasnika i ispred samoglasпika а, koji, ро definiciji, 
odnosno mestu artikulacije, spada и zadпje samoglasпike. 

Tako се se и francuskim recima 

quatre, cadenas, caliЬrer, canal, casser, ili 

gar\:OП, garage, garer s'egarer, а l'egard, garder 

zadnjonepcani k i g Ьiti artikulisati priЫizno na istom mestu kao и srpskim recima 
tipa kisa, kesten / genije, general. 

Postavlja se pitanje odakle и francuskomjeziku poseban uticaj glasa а na zadnjonep
cane suglasпike koji mu prethode. Ova pojava пiје neka inovacija savremeпog jezika. 
Naime, jos и starom francuskomjeziku, пasuprot svim ostalim romaпskimjezicima koji su 
pozпavali palatalizaciju ispred predпjoпepcanih samoglasnika е i i, postojala је pojava 
palatalizacije latinskog k ispred samoglasnika а. Na primer 

lat. caballus > st.fr. cheval [ceval] > fr. cheval ~д val] 
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lat. castellum > st.fr. chastel [castEl] > fr. chateau [Sato] 

lat. caldus > fr. chaud [So] 

lat. causa > st. fr. chause [coz] > fr. chose [5o:z] 

Palatalizacija se vrlo sistematski sprovodila, i to samo na teritoriji danasnjeg francus
kog govornog podrucja1 Dakle, moglo se zakljuCiti da su stanovnici tih oЫasti prilikom 
usvajanja latinskog jezika (tj. jezika drzavne uprave, trgovine, ра i prestiza), najverovatnije 
pod uticajem svoje postojece artikulacione baze, pomerali izgovor samoglasnika а ka 
prednjem nepcu. 

Danasпji fraпcuski jezik роzпаје dva tipa vokala а - predпje i zadпje -, za razliku od 
latiпskog koji је kao fonolosko obelezje imao duziпu (kratko, оdпоsпо dugo а). Ро logici 
stvari, svaki put kada se u пеkој reci iza zadпjoпepcaпih suglaпika k i g паdе predпje а 
dolazice do pomeranja пjihovog mesta artikulacije ka predпjem перси, tj. do umeksavaпja 
пjihovog izgovora. S druge straпe, u recima и kojima se iza ovih suglasпika паdе zadпje а, 
пjihov izgovor Ьi trebalo da ostaпe velaraп, tj. tvrd. Na primer 

саЫе cadre gaz macabre 

su reci и kojima Ьi, ро pravilu, trebalo izgovarati zadпje а. Medutim, kako и savremeпom 
fraпcuskom jeziku ima daleko vise predпjih пеgо zadпjih vokala i kako је broj reci u kojima 
opozicija predпje а..; zadпje а utice па пjihovo zпасепје prakticпo zaпemarljiv [svega пekoliko: 
patte / pate, Аппе /але (postoji opozicija kako и rodu, tako i и пасiпu upotrebe - prva bez сlапа, 
druga sa claпom), ma!mas (razliCita siпtaksicka upotreba], и svakodпevпom govornomjeziku 
prednje ~је potpuпo prevladalo. Ova pojava је toliko uzela maha da se и пekim пajпovijim 
metodama ucenja francuskog izgovora i пе pomiпju dva tipa glasa а, vec se samo пavodi da је 
artikulacija francuskog samoglasпika а pomereпa ka prednjem перси, za razliku od veCiпe 
drugih jezika. Jos se jediпo jezicki puritaпci kruto drze akademskih pravila ortoepije, koja је 
jezicka realпost vec uveliko prevazisla, i trude se da и gore пavedeпim i пjima slicпim 
slucajevima zadrze velaraп izgovor suglasпika i iza пјеgа zadпji vokal. 

Za govornike Ciji је maternji jezik srpski ova pojava је и ostroj suprotпosti sa 
osпovпim priпcipima fuпkcioпisaпja пjihove artikulacione baze. Ako podemo od toga da 
је svaki govorпik ciji је maternji jezik srpski tokom пiza godiпa usvajao sve опе foпetske, 
оdпоsпо foпoloske segmeпte koje sadrzi srpski jezik, опdа је logicпo pretpostaviti da се 
оп uspeti da savlada izgovor svih oпih glasova koji пе postoje и пjegovom maternjemjeziku 
samo ulazuCi роsеЬап trud da Ьi svoje govorne orgaпe "пaterao" da rade опаkо kako опi 
to пisu Ьili пavikli. Dakle, radi se о meпjanju govornih navika опоgа koji uci пeki straпi 
jezik ciji је foпetsko-fonoloski sistem razlicit od foпetsko-foпoloskog sistema пjegovog 
maternjeg jezika. 

U ovom konkretпom slucaju posebпu teskocu predstavljaju dve сiпјепiсе: 1) srpski 
jezik роzпаје samo јеdап tip vokala а koji se ро mestu izgovora пalazi пegde izmedu 
francuskog prednjeg i zadпjeg а; Ь) srpski jezik ne poznaje pomeranje izgovora zadnjonep
canih suglasnika ka prednjem перси ispred vokala а. Kako ljudi nemaju naviku da svesno 
upravljaju svojim govornim orgaпima, а pogotovo kako је tesko svesno delovati па mesto 

1 Postoji odreden broj Iatinskih reci koje nisu pretrpele ovu vrstu pa\atalizacije; na primer lat. cadava> fг. 
cadavre, lat. caput> fr. caboclze, lat. cavea > fr. cage, sto moze navesti na zak\jucak da su vec u poznom latinskorn, 
tj. galorшnanskom koji se govorio na teritoriji danasnjeg franct1skng, rюstnjala dva glasa а, pгednje i zadnje, te da 
se palatalizacija vrsila samo ispred prednjeg а. 
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izgovora jedпog vokala па пасiп па koji to пismo пavikli, preostalo пат је jediпo da 
delujemo па опо sto пasem materпjem jeziku пiје straпo, а to је pomeraпje izgovora 
kопsопапtа. Опоg treпutka kada smo izgovor zadnjonepcaпih kопsопапаtа pomerili una
pred, stvorili smo preduslov i za izgovor fraпcuskog predпjeg а-. 

Poznato је da mi vrlo cesto cujemo опо sto zelimo i kako zelimo, а ne ono sto је zЬilja 
izgovoreпo i kako је izgovoreпo. Prema tome, sasvim је verovatno da mi u stranom jeziku 
песеmо registrovati one fonetske varijante izgovoreпih glasova koje пе uticu na znacenje, а 
koje, bar priЫizпo u takvom oЫiku, postoje i и nasem maternjem jeziku. Ро pravilu, ovakve 
varijante mogu da cuju samo osobe sa izrazito oseЩivim uhom ili posebпim muzickim darom. 
Na poseban пасiп izgovora fraпcuskih zadnjoпepcanih suglasпika ispred а jednostavno se пiје 
obracala pal.nja, posto пjihov drugaCiji izgovor пiје uticao na zпасепје reCi. 

Napravili smo jedan eksperimeпt: studeпti su pet puta zaredom culi sledecu recenicu 
koju је izgovorio govornik ciji је maternji jezik fraпcuski: 

С' est ип garron qui aime le саје. 
Zamoljeni su da пајрrе ропоvе recenicu, sto је zabelezeno па traku, а zatim da daju 

пјеn opis kako na nivou ritma i iпtoпacije tako i па nivou izgovora pojedinih glasova и 
poredenju sa istim ili slicnim glasovima u srpskom. 

Nakon prvog slusanja пijedan od studaпata u grupi nije registrovao specifican izgovor 
zadnjonepcaпih suglasnika k i g, sto i ne cudi, posto se tome nisu mogli nadati s obzirom 
na stecene пavike u svojoj artikulacionoj bazi. Skrenuli smo im paznju da dobro poslusaju 
reci u kojim se ovi glasovi nalaze. Nakon ponovljenog slusanja, пajveCi deo grupe је 
primetio razliku u izgovoru francuskih i srpskih glasova ovog tipa. Prilikom ponovljenog 
snimanja iпsistirali smo na specificnom izgovoru ovih glasova, odnosno па pomeranju 
njihovog mesta artikulacije ka prednjem nepcu. Zanimljivo је Ьilo primetiti da su cak i опi 
studenti ciji izgovor pri prvom snimanju nije intonaciono Ьiо najbolji, u drugom pokusaju 
uspeli da u vecoj meri pogode iпtonaciju francuske recenice. 

Verujemo da se ovakvim udaljavanjem od artikulacione baze maternjeg jezika сео 
misaoni i artikulacioni sistem preorijeпtisao па опu drugu, ucenu i u vecoj ili manjoj meri 
usvojenu, artikulacioпu bazu, koja podrazumeva, izmedu ostalog, i drugaciji ritam i 
drugaciju intonaciju. Prema tome, smatramo da kod uсепја stranogjezika u svrhu njegovog 
prenosenja drugima treba iпsistirati na usvajanju artikulacione baze stranog jezika kao 
celine, а пе na adaptiraпju njegove artikulacionoj bazi maternjeg jezika. 

Ostaje nam da preporucimo nastavnicima koji rade sa pocetnici1na u ucenju francus
kog jezika da odvoje jedan deo casa za ovakve napomeш.: iz oЫasti izgovora. MoZda се 
sam pocetak Ьiti nesto tezi, ali ako se ovakve pojave savladaju и ranijem periodu ucenja 
jezika, to се umnogome olaksati kasпiji rad. 

Snezana Guduric 

LE SYSTEME CONSONANTIQUE DU FRAN\:AIS ЕТ DU SERBE 
Essai de l'anaJyse contrastive des consonnes velaires k et g 

Cet expose porte sur Ја pronanciation particuJiere des veJaires k et !-: dans la Jangue fruш;aise devant Ја 
voye\le а. II existe deux types de voyelle а en fraщ:ais - Је /а/ antetieur et Је /а/ posterieur - et par suite deux 
prononciation possiЬ\e des veJaires k et 1-:: Ја prononciation purement veJaire (devant 1е /а/ posterieur) et une 
prononciation mouil\ee, c'est-a-dire p<.1latale (devant Је /u/ anterieur). Dans Је fraщ:<.1is p<.1rJe d'aujourd'hui Је /u/ 
anterieurest pJus frequent que Је /а/ posterieur, qui se trouve en voie de disparaitre, et il va sans dire que les veJaires 
k et !-: precedees par Ја voye\le а se presentent comme des son шoui\les dans Ја pJupart des cas. 

Etant donne le f<.1it que Је serbe пе possede qt1't1n seuJ type de voyelle а, qtti est шediaJe, iJ fattdrait remarquer 
aux apprentis de prononcer ces deux velaires fraщ:aises comme iJs Jes prononcent dans Је mots serbes ki.~a. kesa, 
Giga, 1-:eneral, et non cornme dans le шots kasa, Katica, gas, 1-:azda. 
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Ljublca Vlahovic-Mikic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KOMPARACIJA U FRANCUSKOM 1 SRPSKOM JEZIKU 

Komparacija ujednomjeziku podrazumeva sistemjedinica - gramatickih i stilistickih 
- koje sluze za uspostavljanje relacija jednakosti, slicnosti i razliCitosti. Premda odrazava 
opstu kategoriju misljenja, te је svojstvena mnogim jezicima, komparacija se kao jezicka 
pojava moze razlicito ispoljavati и tim jezicima. Pored razlicitosti, koje su neminovna 
posledica istorijskog razvoja svakog jezika, postoje i odredene slicnosti medu jezicima. 
Takav је slucaj i sa sistemima jezickih jedinica za komparaciju и francuskom i srpskom 
jeziku. Sredstva ova dva jezika - jednog romanskog i jednog slovenskog - se delimicno 
podudaraju, ali postoje i razlike и njihovim morfoloskim odlikama, semantickim vrednos
tima i sintaksickim funkcijama. 

Cilj komparacije је da konstatuje odnose osoblna i odnose kolicina. 

Sredstva za izrazavanje komparacije mogla Ьi da se svrstaju и dve grupe: 

1) posebni sinteticki oЫici - komparativi i superlativi - koji se grade uz pomoc 
odredenih nastavaka. Nastavci za gradenje ovih oЫika isti su za sve prideve i priloge. 
Ovakva komparacija zove se sinteticka komparacija. Posebne formante za gradenje kom
parativa i superlativa (-is, -ero-, -to-, -то-) imao је vec i indoevropski prajezik, а morfoloska 
komparacija postoji и svim starim i и veCiпi savremeпih iпdoevropskih jezika medu koje 
spada i srpski jezik. 

2) siпtaksicka (opisпa) sredstva. Najcesce se dodaju reci koje znace vise, najvise, 
тапје, пајтапје, isto toliko, mnogo, previse itd. а izrazene su uglavпom prilozima. То је 
tzv. analiticka (opisпa) komparacija. Опа је и romanskim jezicima zamenila morfolosku 
komparaciju tokom procesa degeneracije latinskog jezika pod uticajem drugih jezickih sistema. 

Trebalo Ьi ovde jos пapomenuti da postoje i пepotpuna i пepravilпa komparacUa. Za 
nepotpuпu komparaciju је karakteristicпo da пј ој пedostaje oЫik za neki stepeп. U zavis
пosti od toga za koji stepeп пе postoji oЫik, razlikuje se komparacija bez pozitiva, bez 
komparativa i bez superlativa. 

Nedostatak pozitiva se javlja и slucajevima kada se oЫik za komparativ i superlativ 
пе izvode od prideva ili priloga, kako је to uoЬicajeno, пеgо od predloga. Npr. и latinskom 
jeziku su od predloga pro, ultra, intra izvedeni komparativi i superlativi prioг - primus, 
ulterior- ultimus, interior- intimus. Za nepotpuпu komparaciju kojoj пedostaje komparativ 
takode imamo potvrdu и latiпskom jeziku: novus ima samo superlativ - novissimus, vetus 
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ima superlativ veterrimus, а fidus superlativ fidissimus. Sto se tice komparacije bez 
superlativa, pored kvalitativnih prideva (iuvenis sa komparativom iunior i senex sa kom
parativom senior), ona obuhvata i neke prideve koji se inace ne mogu porediti, npr. 
prisvojne i gradivne. 

Nepravilna komparacija, koja se jos zove i "komparacija sa razlicitim osnovama" ili 
"supletivna komparacija", је stepenovanje prideva ciji se komparativ ne izvodi od pozitiva 
nego su i komparativ i superltiv izvedeni od druge osnove. Takvi su npr. u francuskom 
jeziku komparativi meilleur, pire, moindre za pozitive Ьоп, mauvais, petit а u srpskom 
jeziku komparativi bolji, gori, manji, veCi za pozitive dobar, zao, malen, velik. Као sto se 
vidi, to su dopunski (supletivni) oЫici od reci sasvim drugih osnova. Pozitivi, koji zbog 
nesposobnosti za stepenovanje popunjuju svoju komparaciju oЫicima od drugih osnova, 
zajednicka su osoblna svih indoevropskih jezika. Cak su im i znacenja skoro svuda ista: 
dobar, zao, velik, malen, malo, mnogi (Simeon 1969.). 

Као i sve ostale gramaticke kategorije savremenog francuskog jezika i komparacija 
ima svoj koren u oЫicima za poredenje koji poticu iz latinskog jezika. U latinskom jeziku 
izrazavanje stepena је spadalo u domen morfologije. Izrazavanje stepena u francuskom 
jeziku, kao i u ostalim romanskimjezicima, danas је u najvise slucajeva preslo iz morfolo
gije u oЫast sintakse. Analiticka komparacija је standardni naCin poredenja prideva u 
romanskim jezicima jer је pravilna i predvidiva za sve prideve. Morfolosko izrazavanje 
stepena (sinteticka komparacija) se u savremenom francuskom jeziku sacuvalo samo kao 
arhaizam. То је tzv. neproduktivna ili arhaicka komparacija. U njoj ima samo tri prideva 
kod kojih su za komparativ uzete razlicite osnove i posebni nastavci: Ьоп - meilleur, mauvais 
- pire, petit- moindre. Svi ostali, ali i mauvais i petit kada se upotreЫjavaju u materijalnom 
znacenju, prave komparativ analiticki stavljajuCi prilosku dopunu plus ispred prideva. 

U savremenom francuskom jeziku sacuvala su se samo tri sinteticka komparativa: 
meilleur, moindre i pi1·e (u srednjem rodu: mieux, moins, pis). Sva tri poticu od latinskog 
komparativa uvecanja i svima se osnova razlikuje od prideva u pozitivu kojima odgovaraju. 

Meilleur је nastao od latinskog komparativa meliorem i predstavlja komparativ 
uvecanja od Ьоп. Moindre, od latinskog minorem, је komparativ uvecanja od petit, а pire, 
od latinskog peiorem, је komparativ uvecanja od mauvais. Ovom pire Ыisko је i pis 
(neutre), od latinskog peius, koje је oznacavalo srednji rod. 

Osim ova tri, sacuvalo se jos nekoliko komparativa koji su nastali kao ucene tvorevine. 
Oni su se leksikalizovali i izguЬili vrednost komparativa, ра se upotreЫjavaju kao iшenice. 
То su: gindre (lat. iunior- plusjeune); majeur, major, mairP (!ai. maior- plus grand); sire, 
seigneur, sieur (lat. senior - plus vieux). 

lunior i senior, koji su pozajmljeni iz latinskog jezika, gde su znacili le plus је ипе des 
deux i le plus age des deux, upotreЫjavaju se samo kao titule i u sportskoj terminologiji. 

Pomenuli smo ranije da se mogu porediti samo pridevi, i to kvalitativni, i prilozi. 
Stepen intenziteta prideva se moze izraziti па vise nacina: 

1. samim njegovim znacenjem, 

2. pomocu spoljnih i unutrasnjih obelezja, 

3. leksickim sredstvima. 

1. Neki pridevi svojim znacenjem odrazavaju krajnji stepen velicine (enorme, immen
se), sicusnosti (minuscule), savrsenosti (divin, parfait, acheve) ili nesavrsenosti (hideux, 
ajfreux, odieux). Neki od njih su stari latinski superlativi, koji su u trancuski jezik usli kao 
pozajmice (extreme, mininie, supreme, ultime). 1 jedni i drugi mogu Ьiti odredeni nekim 
prilogom ili priloskim izrazom koji im pojacava znacenje. 
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2. Stepen intenziteta prideva nekad proizilazi iz t"onetskih ili morfoloskih oznaka. 
Fonetske oznake mogu Ьiti naglasavanje, intonacijom, nekog sloga prideva, ili razdvajanje 
prideva na slogove u izgovoru. Sto se tice morfoloskih oznaka, to mogu Ьiti prefiksi (archi-, 
extra-, sиper-) ili sufiksi (-et, -elet, -ot). Koristi se i sufiks -issiтe, koji oЬicno ima ironijsku 
ili pejorativnu vrednost. U govornom jeziku krajnji stepen intenziteta oЬicno se oznacava 
ponavljanjem istog prideva. 

3. Leksicka sredstva, kojima se izrazava stepen intenziteta prideva, su prilozi. Neki 
od njih oznacavaju nizi stepen intenziteta (реи, fаiЫетепt), а drugi, srednji stepen intenzi
teta (assez, тоуеппетепt). Najbrojniji su oni koji izrazavaju veCi stepen (bleп,fort, si, toиt, 
tres, trop i veliki broj priloga koji se zavrsavaju na -ment). Ima dosta i priloskih izraza -
des plиs, des тiеих, аи possiЬle, оп пе реиt plиs, аи dernier poiпt - koji sluze da izraze vrlo 
visok (krajnji) stepen intenziteta. Ти spadaju i neki stereotipski izrazi (Soиrd сотте ип 
pot.) kao i vec gotova poredenja (Fort сотте ип Тиrс: Riche сотте Cresиs) koja se takode 
koriste za izrazavanje velikog stepena intenziteta. 

Umesto da bude vrednovan prema svom stepenu intenziteta, neki kvalitet moze Ьiti 
vrednovan i pomocu uporedivanja. Tako ga dovodimo и odnos ili sa istim kvalitetom koji 
se ispoljava kod druge osobe ili stvari, ili и drugim okolnostima: ili, pak, sa drugim 
kvalitetom kod iste osobe ili stvari. PolazeCi od napred recenog, mozemo konstatovati da 
u francuskom sistemu poredenja, koji је u osnovi analiticki, postoje tri kategorije oЫika: 
prefiksi i jedan sufiks, prilozi koji funkcionisu kao prefiksi i sinteticke forme. Komparativ 
jednakosti gradi se dodavanjem priloga aиssi (ili аиtапt) pridevu. Komparativ uvecanja 
gradi se dodavanjem priloga plиs pridevu, а komparativ umanjenja dodavanjem priloga 
тоiпs pridevu. Relativni superlativ se doЬija kada se komparativ umanjenja ili uvecanja 
determinise odredenim clanom (/..д maisoп la plиs haиte.) ili se uvede predlogom ( C'est 
ипе de ses plиs graпdes qиalites.). Apsolutni superlativ gradi se dodavanjem priloga tres 
(fort, Ьien ili nekog drugog) pridevu. 

U francuskomjeziku komparacija postoji i kod priloga. Ро svom oЫiku prilozi mogu 
Ьiti dvojaki: neproduktivni (arhaicni) - Ыеп, та/, реи ili produktivni (zivi), u koje spadaju 
izvedenice stvorene pomocu sufiksa- тепt koji potice od aЫativa samostalne latinske 
imenice тепs, тeпtis. 

Komparacija priloga moze Ьiti sinteticka (arhaicka) i analiticka (produktivna) kao i 
komparacija prideva. Sinteticki komparativi sacuvali su se samo u cetiri slucaja: Ыеп -
тiеих, та/ - pis, Ьеаисоир - plиs, реи - тоiпs, dok su svi ostali analiticki. Neki prilozi, а 
narocito oni za naCin ili vreme, imaju posebne oЫike za izrazavanje stepena intenziteta koji 
su analogni oЫicima za izrazavanje stepena inteziteta kod prideva. Tako se kod kompara
tiva upotreЫjava aиssi ili аиtапt zajednakost, plиs za uvecanje, тоiпs za umanjenje, а kod 
superlativa le plиs, le тоiпs, tres, fort, extreтeтent itd. 

U srpskom jeziku komparacija је prevashodno sinteticka. Postoje komparativni 
foпnanti -ji-, -iji-, -si- koji se uz odredene fonetske promene dodaju pridevu u pozitivu, dok 
se superlativ gradi dodavanjem prefiksa пај- ispred oЫika komparativa. 

u srpskomjeziku cestaje i opisna (sintaksna) komparacija, i to narocito u slucajevima 
kad је stepenovano svojstvo apsolutno, а ne relativno. Ova komparacija se gradi dodava
njem reci koje znace vise, пajvise, тапје, пајтапје, isto toliko, тпоgо, vrlo тпоgо, previse, 
preтalo pozitivu. 

240 



U fraпcuskomjeziku komparativ se пајсеsсе javlja u verbalпoj siпtagmi posle kopule 
i ima fuпkciju "attribut ", tj. imeпskog predikata. Bilo da izrazava isti, visi ili пizi stepeп 
svojstva, komparativ ima svoju dopuпu "complement de comparatif" koja se uvodi vezni
kom que: 

11 est aussi iпtelligeпt que son сораiп Рiепе. 

11 est iпtelligeпt autant que son сораiп Рiепе. 

Оп је isto tako iпteligeпtaп kao i пjegov drug Petar. 

Prilog aussi ispred prideva, ili prilog autant iza prideva, i пjihov korelat que и 
komparativu jedпakosti prevode se па srpski jezik sa isto tako ... kao. 

Prilog plus ispred prideva u komparativu uvecaпja najcesce se пе prevodi nego se 
zajedno sa francuskim pridevom izrazava srpskim sintetickim komparati vom, dok se njegov 
korelat que prevodi se nego uz nominativ ili od uz geпitiv: 

Elle est plus serieuse que sa soeur. 

Опа је ozbiljпija nego пјепа sestra (ili od svoje sestre). 

U slucaju poredeпja dva svojstvajednog lica (ili predmeta) u prevodu na srpskijezik 
prilog plus ispred prideva prevodi se prilogom vise sa odgovarajucim pridevom, а korelat 
que sa nego (ili по) ... sto: 

11 est plus courageux que prudent. 

On је vise hrabar nego (по) sto је obazriv. 

Prilog moins ispred prideva u komparativu umanjenja prevodi se па srpski prilogom 
тапје sa odgovarajuCim pridevom, а korelat que sa nego uz nomiпativ ili sa od uz geпitiv: 

Cette secretaire est moins diligeпte que la precedente. 

Ova sekretarica је тапје vredпa nego predasпja (ili od predasnje). 

Dopuпa komparativu posle que moze da predstavlja elipticnu zavisnu komparativnu 
recenicu, sto pokazuje navedeni primeri, ili potpuпu komparativnu recenicu: 

11 est plus serieux que tu пе penses. 

On је ozЬiljniji пеgо (по) sto ti mislis. 

Relativni superlativ javlja se i u nomiпalnoj i u verbalпoj sintagmi: 

Nos plus proches voisins ... etaieпt а sept ceпts, mille kilometres ... 

Nasi пајЫЊ susedi ... Ьili su udaljeni sedamsto do hiljadu kilometara ... 

1 u francuskoj receпici i и njeпom prevodu na srpski superlativ је u sastavu поmiпаlпе 
sintagme koja ima fuпkciju subjekta. 

U verbalпoj sintagmi relativni superlativ moze da stoji posle kopule i tada ima 
funkciju "attrihut", а пjegova dopuna пајсеsсе se uvodi predlogom de: 

11 est le moins fort de ceux de son age. 

Оп је пајтапје sпаzап od svojih vrsnjaka. 

Prilog moins i odredeпi сlап le prevode se па srpski prilogom пајтапје uz odgova
rajuCi pridev, а predlog de predlogom od. 

Apsolutni superlativ, takode, moze Ьiti u sastavu i nomiпalne i verbalпe sintagme. U 
verbalnoj siпtagmi posle kopule ima funkciju "attrihut". 
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Elle est toujours tres gentille avec tous. 

Ona је uvek veoma ljubazna sa svima. 

Prilog tres prevodi se na srpski prilogom veoma (ili vrlo). 

Komparacija ima i semanticku i stilisticku funkciju. Ona se ispoljava kroz jedan od 
osnovnih oЫika naucnog misljenja jednacenjem, а istovremeno predstavlja i jedan od 
najvaznijih elemenata stila. Komparacija igra vrlo veliku ulogu и narodnomjeziku, и kojem 
su stvoreni odredeni tipovi za koje vezujemo pojedine osoЬine i radnje. Onaje veoma vazno 
obelezje stila kako u prozi tako i u poeziji. 

Ako postavimo pitanje sta se sve moze porediti moglo Ьi se reCi da је vrlo veliki broj 
pojmova, u najsirem smislu te reCi, koji Ьi dosli и obzir, i da ti pojmovi pokrivaju skoro sve 
segmente ljudskog zivota i delovanja. Mozemo porediti lica i stvari, izrazene imenima ili 
njihovim supstitutima. Takode se mogu porediti apstraktne koliCine, zatim radnje, osoЬine 
i stanja, i na kraju razlicite ideje izrazene pomocu priloskih odredbl (za mesto, vreme itd.). 

Pokazani segment kontrastivne analize sredstava za izrazavanje komparacije u fran
cuskom i srpskomjeziku ukazuje na vece razlike na morfoloskom planu, dok na sintaksic
kom i semantickom planu dolaze vise do izrazaja slicnosti. 
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Ljublca Vlahovic-Mikic 

LA COМPARAISON EN FRANl;AIS ЕТ EN SERBE 
Resume 

Dans se memoire, soпt ехашiпеs les uпites linguistiques, пotammeпt les adjectifs et les adverbes, exprimant 
la comparaisoп еп frani;ais et еп serЬe. 

Uпе aпalyse de ces uпites, faite aux пiveaux morphologique, syпtaxique et semaпtique, а demoпtre uпе 
divergeпce de formes, mais egalemeпt uпе coпvergeпce de foпctioпs syпtaxiques et de valeurs eпtre les comparatifs 
et les superlatifs fraпi;ais et serЬe. 

Par rapport au serЬe, qui еп majeur partie utilise des formes syпthetiques du comparatif et du superlatif, le 
frani;ais avait cree des formes analytiques pour desigпer ces deux degres de comparasoп, п'ауапt adopte du latiп 
qu'uп petit пombre de formes syпthetiques. 

Le coпparatif fraпi;ais et le comparatif serЬe, le plus souveпt, foпt partie du syпtagme verbal sau verbe 
copule et assumeпt uпе foпctioп ideпtique, appelee еп fraпi;ais attriЬut et еп serЬe, imeщki predikat. 

Le superlatif frani;ais et le superlatif serЬe s'iпtegreпt au syпtagme пomiпal et au syпtagme verbal, tout еп 
у assumaпt des foпctioпs ideпtiques ou semЫaЫes. 
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Љиљана Јанковић, Филозофски факултет, Ниш 

КОНТРАСТИВНА ЈЕЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 

И АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Овим радом се жели показати како се контрастивна анализа језичких 

сегмената може искористити у настави енглеске књижевности. Пошто је овај 

поступак илустрован анализом преводних еквивалената одређених синтагми из 

Милтоновог спева Изzубљени рај, треба најпре рећи нешто о првим траговима 
Милтона код нас и првим преводима његових дела код Срба. 

Од самих почетака новије српске књижевности уочавају се и почеци 
стварања енглеско-српских културних веза, и то захваљујући првом српском 

англофилу и централној личности целокупног српског живота XVI 11 века, 
Доситеју Обрадовићу. Међутим, његови савременици и наследници нису наста

вили у истом правцу. Све до шездесетих година XIX века енглеска књижевност 
је продирала веома споро и скоро искључиво посредним путем. То је један од 

разлога што се и Милтон код нас помиње релативно касно. 

Други разлог је био тај што су се књижевности јужнословенских земаља 

XVI 11 века кретале углавном у локалним оквирима. 

Дубровачка и далматинска књижевност биле су обележене католичком 

контрареформацијом и окренуте италијанској и латинској књижевности. Ос

кудна кајкавска и славонска књижевност биле су углавном усмерене на немач

ка дела. Код Словенаца се књижевност тек рађала под јаким утицајем 

католичке цркве. Срби су били под утицајем Русије и немачког јозефинизма. 

Доситеј Обрадовић, који је боравио у Енглеској, не помиње Милтона у својим 

делима. 

"Према томе, Милтон је нашем XVIII веку практично непознат, иако су 
поједини образовани људи ширих хоризоната познавали енглеску књижевност и 

вероватно знали за њега по имену." 1 

1 Душан Пухало, Милiйон и њеiови Шраiови у јуiословенским књижевносiuи.ма, Филолошки 
факултет Београдског универзитета, Београд, 1966, стр. 264. 
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Први српски прозни превод прве две књиге Из2убљено2 раја појавио се у 

алманаху "Голубица" 1840. и 1841. године. Превод је урадио Јован Павловић, и 
то је најобимнији превод Милтона код Срба. Овај прозни превод шабачког 
проте и дипломате кнеза Милоша писан је старим правописом. Павловићев 

језик је у основи народни, али је прожет црквенословенским речима. 
"Црквенословенске речи и њихов местимично неубичајен поредак производе 

на данашњег читаоца утисак нечег старовременског и свечаног - утисак који би и 
савремени преводилац Изгубљеног раја морао настојати да постигне ... то је више 
историјска случајност него заслуга преводиоца али баш у томе је чар старих 
превода, чар који се више не враћа."2 

Павловићев превод се одликује и великом прецизношћу- он је настајао да 

преведе основни смисао, водећи више рачуна о томе него о поезији и лепоти 

израза Милтоновог дела. Његова синтакса је доста под утицајем немачке и 

латинске синтаксе. 

Превод вредан помена је и дело Хуга Бадалића, објављен у часопису 

"Побратим", 1896. Овај превод одломака Из2убљено2 раја значајан је самим 
тим што је то први покушај превођења Милтона у стиховима. 

У "Јужном погледу" је 1938. године објављен потпуно савремен и добар 
превод једног одломка Из2убљено2 раја, који је урадила Аница Савић-Ребац. У 

погледу језика и стиха превод је изузетно леп, али у односу на оригинал има 

доста продужавања. Међутим, оно што је у Милтоновом делу можда најлепше, 

музика и смисао, готово савршено је пренето на наш језик. 

Један од новијих превода Из2убљено2 раја објављен је 1989. године у 
издању библиотеке "Албатрос". Превод је урадио Дарко Бол фан, а препев 

Душан Косановић. У предговору и коментарима аутори дају исцрпан преглед 

Енглеске Милтоновог доба, Милтонову биографију и развој од класичног ка 

хришћанском епу. Они такође доста места посвећују Милтоновој концепцији 

слободе, религије и коришћењу мита у Из2убљеном рају. 

Анализа је урађена на једном кратком одломку из првог певања Из2убље

но2 раја. Реч је о десет стихова, од броја 40 закључно са 49-тим стихом. 

Ради бољег поређења овде наводимо поменуте стихове и у оригиналу и у 

преводу Дарка Болфана: 

Не trusted to have equald the most Нigh 
If he oppos'd; and with ambltious aim 
Against the Throne and Monarchy of God 
Rais'd impious Warr in Heav'n and Battel proud 
With vain attempt. Нim the Almighty Power 
Hшld headlong flaming from th' Ethereal Skie 
With hideous ruin and combustion down 
То bottomless perdition, there to dwell 
In Adamantine Chains and penal Fire, 
Who durst defie th' Omnipotent to Arms. 

2 Д. Пухало, оп. цит" стр. 289. 
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Верујућ' у истост са Висином Крајњом, 
Ако отпор да; и с лакомим циљем 

Против Трона и Царства Божјег 
Слепи започе Рат небески и Битку 
Охолу узалуд. Свемоћна је снага 
Бацила Њега у пламу Вечног Неба 
Стрмоглавце уз страшни распад и тутањ 

У таму најкрајњу, тамо да живи 
У Негви Адамантној и Ватре казни, 
Јер оружјем је Свемоћном пркосио. 

Овим стиховима Милтон постиже изузетно јак, мада потпуно невизуелан 

ефекат. Читалац не може замислити нешто као "Ethereal Skie" или "Вечно 
небо", односно "hideous ruin" или "страшни распад", "bottomless perdition" или 
"таму најкрајњу", "penal Fire" или "ватру казне". Сви придеви које Милтон 
користи не помажу читаоцу да створи слику о ономе о чему он пева. Опис 

Сатане у пламену, на пример, код читаоца не развија праву слику већ више 

осећај нечег светлог што пролеће. Оно што привлачи пажњу је у ствари звук 

ових стихова. Читалац треба дубоко да удахне пре но што почне да чита прва 

четири стиха, а онда мало и да подигне глас када дође до оних делова којима се 

наглашава величина Бога, с једне стране, односно срамотност Сатанине побу

не, с друге. Очекујући нешто слично у наставку, читалац на исти начин почиње 

44. стих и открива да је побуни крај. Настаје антиклимакс. Сатану одбацује 
"Свемоћна снага". Ове речи доминирају целим поменутим стихом, баш као што 

и Бог доминира небом. Следећи ред почиње глаголом "hurld", који својом 
огромном ја чином указује на почетак страшног пада Сатаниног. Он је силовито 
и буквално бачен са неба и у пламену лети кроз нареЈI:на 4 стиха, све JI:OK не паЈI:не 

у "таму најкрајњу". 

Овај други део одломка (од 44. до 49. реда) показује како се ефекат у 
енглеском језику може постићи инверзијом и необичним редом речи. Да се ради 

о прозном тексту, писац би вероватно рекао: "The Almighty Power hurled him 
headlong"." (Свемоћна снага гаје бацила стрмоглавце.") Међутим, потто је реч 
о поезији, јачина стихова долази управо од самог ритма и положаја речи -
објекта "him" (њега), који се налази на самом почетку реченице, и глагола "hurl" 
(силовито бацити), који је на почетку следећег стиха. Да је ред речи био 

другачији, онда ови стихови не би били одраз идеје и Милтоновог схватања да 

ништа није могуће урадити без одобрења и воље Бога. Иако је Сатана описан 

као неко ко ради, агент, у самој структури реченица он је на једном месту 

субјекат, а на другом објекат. Преласком од "he" (он) на "him" (њега) аутор и 
језички, лингвистички одражава, односно наглашава почетак пасивизације 

Сатане, односно почетак губитка делатне снаге. Мада је "who" (ко, кога) гра
матички субјекат глагола "durst" (усудити се), читава клауза је у постмодифи
кацији објекта "him" (њега). 

У оригиналном тексту заменица "he" (он) се налази на самом почетку 
стиха. Ту је Сатана субјекат, онај који врши радњу, активан је. Он је тај који се 

усудио да се супротстави Богу, као највишем на небу. Уколико погледамо 

превод Дарка Болфана, уочавамо да се заменица "он" уопште не јавља у 
преводу, већ преводилац користи инверзију у српском језику и почиње стихове 
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глаголом "Верујућ' у истост са Висином крајњом / Ако отпор да~ и с лакомим 
циљем / Против Трона и Царства Божјег / Слепи започе рат небески и Битку / 
охолу узалуд." 

У преводу се, за разлику од оригинала, не види да је у првом делу овог 
одломка Сатана главни актер небеског рата, а да у другом делу то место 

преузима Бог. Не види се промена од "он" ("he", субјекат) у "њега" ("him", 
објекат) што управо и језички, на лингвистичком плану, Сатану од агента, 
активног чиниоца помера у други план објекта, односно оног над којим се казна 

извршава. 

Сматрам да је Милтон овде вероватно несвесно, јер је био верник, језички, 

равнотежом која неумитно произилази из саме структуре и конструкције сти
хова, створио неку врсту равнотеже између Бога и Сатане. Дакле, организаци
јом исказа аутора доминира експлицитно неизречена идеја о релативној 

уједначености снага, односно јачине како Бога тако и његовог "најлепшег 

анђела". 

То је утисак који се стиче једино након читања оригиналног дела, али не 

и превода. 

Други део одломка преводилац почиње: "Свемоћна је Снага / Бацила њега 
у пламу Вечног Неба / Стрмоглавце уз страшни распад и тутањ ... " И овде се, 
као и раније, при читању и анализи превода губи основни смисао који је Милтон 

желео да постигне. Читалац не схвата, све док не погледа оригинални текст, да 

је управо њега, Сатану, Бог бацио са Вечног Неба, и да Сатана, у ствари, лети 

у пламену. Овде се указује и на основну грешку у преводу, која доводи до 
могућности двојаког тумачења ових стихова при анализи. 

У оригиналу су речи "hurld" и "headlong" једна до друге, чиме песник 
постиже посебан звучни ефекат употребом алитерације. У преводу су ове две 

речи одвојене: "hurld" је преведено глаголом "бацити" и налази се у једном реду, 
а "headlong" је преведено "стрмоглавце" и налази се у следећем реду. За интер
претацију и разумевање значења дела боље би било да је преводилац задржао 

ред речи и стилску фигуру коју Милтон користи, и рекао на пример "силовито 

стрмоглавце баци", или нешто слично. 

У свом преводу Дарко Болфан користи инверзију, али не постиже исти 
ефекат који Милтон постиже користећи инверзију у енглеском језику. У пре

воду се, на пример, не види граматичка а уједно и смисаона повезаност речи 

"him" (њега) и "who dust" (који се усуди) у реченичној конструкцији у којој се 
"him" јавља као објекат, а "who" као субјекат глагола "durst". 

Милтонов ред речи се може објаснити / разматрати у функцији значења 
које жели да пренесе, јер он њиме оправдава, наглашава и оснажује веровање 
у подређеност Сатане Богу и бесмисленост његовог пркоса божјој власти. 
Милтон нас овде подсећа да, и поред тога што Сатана верује да ради по својој 

вољи, он у ствари чини само онолико колико му Бог дозвољава, по божјој вољи, 

јер само они који се повинују божјој вољи могу бити слободни. Његова воља, 
међутим, присутна је једино у самом чину побуне, чиме га његов понос, а не Бог, 
избацује из раја. 

246 



На жалост, то се из превода не види јасно управо због тога што нема 

противтеже између "он" и "њега" (односно "he" и "him" у оригиналу), те је, мада 
је у српском језику, наравно, могуће направити реченицу изостављањем субјек

та, можда требало задржати ову заменицу у преводу, управо због већ поменутог 

ефекта који оригинални текст изазива. 

Стих "То bottomless perdition, there to dwell" је преведен "У таму најкрајњу, 
тамо да живи". Глагол "dwell" је преведен нашим глаголом "живети", који има 
свој преводни еквивалент у енглеском језику, "live", а који аутор, очигледно 
намерно, није употребио. Глагол "живети" је етимолошки повезан са "живо

том", чиме га Бог сигурно није казнио. Уколико је Сатана бачен у пакао тамо 

да "живи", онда то и није нека казна. Можда би боље било рећи да је бачен у 

пакао да тамо траје, обитава и просто преживљава своје дане, као нешто сасвим 

другачије од хришћанског схватања живљења и живота. 

Овај поступак анализе и поређења превода и оригинала је примењен на 

часу са студентима англистике на Филозофском факултету у Нишу. Студенти 

су најпре добили превод који је требало да анализирају. Након тога, одвојено 

од превода, добили су оригинални текст који су такође анализирали. Поређе

њем ових одвојених анализа аутор је дошао до веома интересантних закључака. 

Као прво, превод и оригинал су код студената изазвали различите ефекте. 

Чита.јући превод, они су углавном могли себи да створе слику онога што се 

дешава; читајући оригинал, готово да су чули силовит тресак и страшни пад. 

Први текст је произвео скоро искључиво визуелни, а други звучни ефекат. 

Слику коју су они добили пре дугују свом познавању хришћанске религије и 

представа о Царству Божјем, Небу, Богу, Сатани и паклу, но јасноћи превода. 

Студенти сматрају да вероватно без оригинала и не би разумели превод, 
јер оно што је Милтон постигао користећи звучне речи, нарочито придеве, 

преводилац није успео да у потпуности пренесе на српски језик. Они препознају 

труд преводиоца да звучи архаично, како би се осетио дух давног времена када 

је Изzубљени рај писан, али је доминантнији ефекат неповезаности и набаца

ности речи које нису у духу нашег, макар данашњег, језика. 

Овом анализом синтагми и преводних еквивалената па примеру само 

једног одломка је показан значај лингвистичке ОtЈ1Ћнизације исказа у циљу 

преношења ванлингвистичке, књижевне поруке. Рад доказује да је језик при

маран и да организација речи у једном књижевном делу наглашава и верифи

кује мисао коју аутор жели да пренесе. 
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Ljiljana Jankovic 

CONTRASTIVE LINGUISТIC ANAL YSIS AND ТНЕ ANALYSIS OF А LIТERARY WORK 
Summary 

In this paper the author tries to present the way in which the contrastive analysis of certain linguistic 
. segments сап Ье used in the process of teacblng English literature. The procedure is illustrated Ьу the analysis of 
the translation equivalents of certain syntagmas from "Paradise Lost" Ьу John Milton. Using the Serblan translation 
of this epic done Ьу Darko Bolfan (and adapted Ьу Dusan Kosanovic), the author of the paper reveals how, Ьу the 
analysis of the translation equivalents and their comparison, there emerge completely пеw moments in the 
interpretation of the literary work itself. This procedure has proved to Ье especially appropriate for the classes of 
Englisry literature at the English department. 
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Gordana Iricanin, Filoloski fakultet, Beograd 

PRIMENA KONTRASTIVNIН JEZICKIH ISTRAZIV ANJA U 
NASTA VI NEMACKOG JEZIKA 

Svesno usvajanje jezika ukljucuje neminovno kontrastivno poredenje stranog i ma
temjeg jezika na svim nivoima ucenja. Ovakva poredenja ne Ьi trebalo prepustiti samo 
intuiciji onih koji uce stranijezik, posto Ьi to, kako empirijska istrazivanja pokazuju, dovelo 
do interferencije maternjeg jezika, а samim tim i do gresaka. Da Ьi transfer znanja Ьiо 
efikasniji, nuzna premisa jeste ukljucivanje rezultata do kojih se dolazi zahvaljujuCi 
pojedinacnoj analizi оЬа korespodentnajezika, и nasem slucaju nemackog i srpskogjezika, 
sa ciljem da se izmedu njih otkriju slicnosti i razlicitosti. Za razliku od konfrontativne 
analize, koja ima za. cilj samo naucnu deskripciju dvaju ili vise jezickih sistema, kontras
tivna analiza је samo njen jedan deo koji u veCini slucajeva sluzi prakticnim potrebama. 

Poredenja se vrse na svim nivoima - fonetskom, leksickom i gramatickom, sinteticke 
su prirode i spadaju u oЫast primenjene lingvistike. Povecana interesovanja za kontrastivna 
istrazivanja, koja povezuju najnovija lingvisticka iskustva sa metodikom nastave stranih 
jezika, proizasla su iz prakticne potrebe, jer sluze racionalizaciji nastavnog procesa. 

Sada сето da posmatramo neke pojave koje predstavljaju najcesce i, moze se reCi, 
najvece teskoce pri ucenju nemackog jezika, а koje neminovno dovode do krsenja jezicke 
norme. 

Odnos premajezickoj normi u nastavijezika mora Ьiti veoma fleksiЬilan posto se sve 
sankcionisane mogucnosti ne mogu uzeti u obzir, jer Ьi cesta intervenisanja и smislu 
ispravljanja gresaka mogla da ugroze komunikaciju. Zbog toga se javlja teznja ka izvesnoj 
toleranciji prema idealno utvrdenoj normi. Medutim, granice tolerancije moraju da budu 
odredene, jer sam ucenik ne moze da proceni sta se tolerise, а sta Ьi Ьila greska. Zato је 
neophodno da ucenici budu dobro upoznati sa pravilima, odnosno sistemom stranogjezika, 
koji се im pomoCi da, vremenom, steknu osecanje za pravilnu upotrebu jezika (Sprach
gefйhl). Svakako da su odstupanja od norme, koja narusavaju komunikaciju, znacajna i 
ovde se ne uvazava nikakva tolerancija. 

Iz rezultata kontrastivnih istrazivanja proistice da se to najvise odnosi na oЫast 
fonetike, posebno и slucajevima kada se izgovor nemackih glasova Ьitno razlikuje od izvora 
и srpskom jeziku. Navescemo neke primere koji se odnose na pogresnu artikulaciju 
pojedinih glasova, ali, takode, treba istaknuti i mesto akcenta i melodiju celokupne recenice. 
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Medutim, cak i tamo gde Ьi se, bez duЫje analize, moglo da pomisli da postoji respektaЬilna 
slicnost medu glasovima оЬа jezika (nemackog i srpskog), javljaju se Ьitne razlike па. koje 
se mora neprestano ukazivati posto је poznato koliko nepravilan izgovor moze da omete 
komunikaciju, ра cak i da је u potpunosti narusi. 

Navedimo, za pocetak, primer samo jedne recenice u kojoj pogresno izgovaranje 
nekih reci dovodi do promene njenog celokupnog znacenja. Primer: 

Ich fiihle mich wohl, 

odnosno: 

* Ich fiille mich voll. 

Pomenucemo kao sledece primere izgovor nekih vokala i diftonga koji ne postoje u 
srpskom jeziku, ра zato zadaju velike taskoce ucenicima, ali i nastavnicima koji se trude 
da ih obuce kako treba da izgovaraju pomenute vokale i diftonge. Navedimo npr. vokale 
/u/ kao kratak i otvoren i /U:/ kao dug i zatvoren vokal. Ucenici sa srpskim kao maternjim 
jezikom, kao prvo, ove vokale zamenjuju vokalom "i", odnosno /i:/, ра im treba prakticno 
pokazati kako da nameste usne i kakav polozaj treba da zauzme jezik da Ьi se ovi vokali 
pravilno izgovorili. Velike teskoce cini i izgovor vokala /О/ i /О:/. Kako pri izgovoru ovih 
vokala jezik zauzima polozaj kao kod izgovora /е:/, oni se cesto zamenjuju vokalom "е" 
sto је, naravno, potpuno pogresno. Usne treba, naprotiv, sto је moguce vise skupiti, а 
posebno kada је u pitanju vokal /О:/ koji је dug, npr. 61 /0:1/ ili schбn /sб:n/, itd. Iz oЫasti 
izgovora navedimo jos npr. izgovor nekih diftonga. Ako se u srpskom jeziku nadu dva 
vokala jedan pored drugog, onda se svaki izgovara posebno za sebe i ne spajaju se u jedan, 
tzv. diftong. Uzmimo npr. diftong /ао/. Pri izgovoru se javlja prelaz od jednog ka drugom 
vokalu, u ovom slucaju od /а/ ka /о/, koji se zatim spajaju u jedan glas koji је uvek kratak, 
u prvom delu jako naglasen, а u drugom delu slabo. Primer: 

Ыаu /Ыао/, auf /'aof/, laut /laot'/ itd. 

Ukljucivanje grafickih prikaza, kao i video-tehnike, osoЬito је znacajno na pocetnom 
nivou ucenja kada se ucenici upravo navikavaju na nove pozicije govornog aparata. 
Nastavnikova objasnjenja i demonstracije izgovaranja pomazu da se svesno prati izgovor 
i da se zatim u unutrasnjem govoru (faza artikulacije) i nesvesno pocne podrazavati izgovor 
glasova nemackog jezika. 

Prema tome, tek u sadejstvu auditivne, artikulaciono-motoricke i vizuelne kompo
nente stvaraju se pretpostavke za relevantnu upotrebu f onetske grade. Medutim, u praksi 
se cesto desava da, kada pocnu da se nagomilavaju ostale jezicke poteskoce, npr. grama
ticke, nastavnik manje insistira na pravilnom izgovoru, nekako kao da "guЬi sluh" za 
fonetiku i pocinje intenzivno da se bavi samo gramatickim proЫemima. Suocavanje sa 
poteskocama iz ove oЫasti najcesce, kao sto se pokazalo, proizlazi iz interferencije 
maternjeg jezika koji vrsi veliki uticaj, narocito ukoliko se svesno ne uoce razlike i ne 
insistira na sticanju vestine i sposobnosti upotrebe doticne jezicke grade. Ovde је potrebno 
posebno istaknuti da је neizbezno oslanjanje na jednu odredenu jezicku teoriju, koja 
deskripciju jezika i rezultate kontrastivne analize primenjuje u didakticke svrhe. 

Pri ucenju nemackogjezika pokazala se veoma efikasnom teorija gramatike zavisno
sti (Dependenz-Verb-Grammatik), koja u primeni dovodi do koliCinskog smanjenja gresa
ka, ра, prema tome, i do efikasnijeg ucenja nemackog jezika. Oslanjajuci se na primenu 
rezultata kontrastivnih istrazivanja prema pomenutoj teoriji, navescemo neke karakteristic-
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пе primere iz oЬlasti valeпtпosti glagola, prideva i imeпica, sto oпima koji исе пemacki 
jezik zadaje роsеЬпе teskoce. Опi cesto grese, а iпterfereпcija је gotovo пeizbezпa prop
ratпa pojava. Tako сето cesce cuti ili и пekom domacem zadatku videti пapisaпu receпicu: 

* Er ahпelt auf seiпe Mutter, 

umesto: 

Er ahпelt seiпer Mutter, 

ili 

* Sie ist stolz mit seiпem Bruder, 

umesto: 

Sie ist stolz auf sеiпеп Bruder, 

ili 
* Die Ubersetzuпg vоп der serЬischeп auf die deutsche Sprache war gut, 

umesto: 

Die Ubersetzuпg aus der serЬischeп iп die deutsche Sprache war gut, 

itd. Vazпost uocavaпja i ispitivaпja ovakvih gresakaje i za teoriju i za praksu velika, 
pre svega za пastavпike и пastavпoj praksi, а zatim i za uceпike, роsеЬпо pri kasпijem 
samostalпom savladavaпju straпogjezika,jer se ovakve pojave cesto srecu па svim пivoima 
i u svim jezicima. 

Aпaliza gresaka pokazala је da је veliki proceпat oпih koji grese pri upotreЬi 
pomocпih glagola (upravo zbog пероstојапја ekvivaleпta za pomocпi glagol "haben" и 
srpskomjeziku). Primeri: 

* Wir siпd laпge gearbeitet, 

umesto: 

Wir hаЬеп laпge gearЬeitet, 

ili 

* Wir siпd iп Belgrad zwei Ј ahre gewohпt, 

umesto: 

"Wir hаЬеп iп Belgrad zwei Jahre gewohnt, 

itd. No, i bez obzira па stalпo prisutпo iпsistiraпje пastavпika i uvezbaпost uceпika, 
red reci predstavlja, gotovo za svakoga, veliki proЫem, паrаvпо, dok se пе postigпe potpuпa 
automatizacija и upotreЬi. Ovo se desava upravo zbog toga sto se, uglavпom, prevode cele 
receпice sa srpskog па пemacki jezik, а zпamo da se red reci и zavisпim receпicama veoma 
razlikuje od reda reci и srpskom jeziku. Slede пeki primeri: 

* Wir wisseп пicht, оЬ es ihm gefallt dieser Vorschlag, 

umesto: 

Wir wisseп пicht, оЬ es ihm dieser Vorschlag gefallt, 

ili veoma cesta receпica: 

* lch kапп пicht iп die Schule geheп, weil ich Ьiп kraпk, 

umesto: 

Ich kапп пicht iп die Schule geheп, weil ich kraпk Ьiп. 

Ovde se, moZda, gresi i zato sto postoji i vezпik "dепп", koji zahteva red reci upravo 
kao i и srpskomjeziku. Primer: 
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Ne mogu da idem u skolu jer sam bolestaп. 

Ich kann пicht iп die Schule geheп, deпn ich Ып krank. 

Ove i mпoge druge greske koje poticu od iпterfereпcije srpskog па nemacki jezik 
treba za пastavпika da budu indicija da primenjuje rezultate koпtrastivпe aпalize ukazujuCi 
па moguce greske, odnosпo da ih predvidi, а zatim i da sprovede sukcesivпu i struktшalпu 
analizu oha korespodentпa jezika uz пeizostavпa uveZЬavanja sve do obrazovanja vestiпa 
i automatizacije u upotrebi. 
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Gordana Iricanin 

ТНЕ APPLICATION OF ТНЕ RESULTS OF CONTRASTIVE LINGUISTIC RESEARCHES IN ТНЕ 
TUITION OF ТНЕ GERMAN LANGUAGE 

(Surnmary) 

The genera\ concept of\anguage ana\ysis includes inevitaЬ\y the contrastive comparison ofthe foreign ancl 
mother \anguages on а\\ levels of lerrung. These comparations shou\d not Ье left only to the intuition of those 
learrung the foreign language, Ьecause that would lead to the interference of the mother language and thereby to 
the errors, as was proved Ьу investigations. То make the transfer of know\edge more efficacious, the obvious 
assumption is the inclusion of resu\t<; reached through the particu\ar analyses of both languages, in our case the 
German and Serblan languages, in order to discover the similarities and the differences between them. Unlike the 
coпfroпtative aпa\ysis, the sole aim of which is the scieпtific description of two of more liпguistic systems, the 
contrastive aпalysis is that part of it which сап Ье applied for practical purposes. The comparatioп are made оп а\\ 
levels - phoпetical, lexica\ and gramatica\: they are of а synthetica\ nature апd beloпg to the fie\cl of app\ied 
liпguistics. The increased iпterest in coпtrastive researches, lik.ing the most moderп linguistic insights with the 
methods of tuitioп of foreigh \anguages, stems from а practical need, because it serves the ratioпalizatioп of the 
tuitioп process itse\f. The paper coпsiders those occurreпces represeпting the most frequeпt and the most strik.ing 
difficu\ties in the learruпg of German. 
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Marina Licen, Filozofski fakultet, Novi Sad 

PRILOG PROUCA V ANJU ZNACENJA КАО ТЕRТ/ИМ 
COMPARAТIONIS U KONTRASTIVNOJ ANALIZI 

(sa posebnim osvrtom na partikule u nemackom i srpskomjeziku) 

S obzirom da kod poredenja dvaju jezika ne postoji odnos 1: 1, lingvista је kod 
kontrastiranja uvek pozvan da nade neku trecu velicinu 1 и odnosu na koju razmislja о 
slicnostima ili razlikama datih foпni. Ne retko ta veliCina је znacenje. 

Forma jezika 1 Znacenje Forma jezika 2 

Znacenje је tad uzeto и nekom idealnom smislu, liseno svih nepozeljnih propratnih 
faktora. Naime, kod verbalnog formulisanja jedne opservacije - jednog znacenjskog sadr
zaja - mozemo reci: Mackaje uhvatila misa. Pri tom operisemo sa dvajednostavna pojma 
koje govorni predstavnici svakog od dva konfrontirana jezika jednako ili skoro jednako 
upotreЫjavaju. То su pojmovi macka i mis. Mi, dakako, kod takvog jednog iskaza imamo 
ijasno deliminiran pojam hvatanja, koji ne treba da bude sporan и dva kontrastiranajezika. 
Medutim, proces verbalizacije osim tih referencijalnih znacenjskih parametara sadrzi jos i 
dalje elemente. On ima jednu odredenu strukturu. Sa datim semantickim materijalom - и 

logici govorimo о propoziciji - mi mozemo da foпnulisemo i iskaz slcdece sadrzine: Mis 
је uhvatio macku. (Recimo и crtacu Тот i Dzeri.) Dalje, mc.lemo foпnulisati iskaze poput: 
Mackaje uhvatila misa? / Misje uhvatio macku? ili Macka uhvatila misa! ili Macoru, hvataj 
misa! ili (Na oCigled misa) macor se sam uhvatio (podrazumevamo, dakako, и klopku). А 
kod svih tih i drugih slicnih iskaza mi smo jos uvek apstrahovali od znacenjskih komponenti 
koje su individualno razlicite, pragmaticki uslovljene. Npr. mi ne znamo da li је govornik, 
odn. slusalac cuvsi gomji iskaz imao и vidu Тота i Dzerija ili naseg macka Tosu. Da li је 
taj macak scapio misa levom ili desnom sapom, sto za verbalizaciju opisanog procesa, kao 
i za razumevanje poruke nije ni Ьitno, а nije Ьitno ni za prevodenje na nemacki jezik (sto 

1 Umesto forme ili znacenja kao tertium comparationis moze se uzeti i gramatika, odn. jedna gramaticka 
teorija. О gramatici zavisnosti kao tertium comparationis pisao је i Jovan Dukanovic u svom radu DlL~ Tertium 
Comparationis in der "Deutsch-Serbokroatischen vergleichenden Grammatik", stumpanom u zЬirci DAAD 
Dokumentationen & Materiallen, Jugosluwisch-deutsches Germanistentreffen in Dubrovnik vom 30.09. -
04.10.1984. 

Kadje u ovom radu rec о partikulama, misli se na konverzacione partiku\e, kao sto su u srpskompa, а, та, 
eto i sl. 
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ne znaci da bi takav podatak Ьiо irelevantan za neki nama dosad nepoznat jezik). Imamo 
dokaza da se jezik Hopi lndijanaca koji su proucavali Sapir i Vorf ne uklapaju u koordinate 
prostora i vremena koje poznaju evropskijezici2. Kod njihje umesto sadasnjosti, buducnosti 
ili proslosti, morfoloski markirana kategorija prolazпost. Tako su, recimo, hod ili talas ili 
vetar obelezeni kao prolazni, dok su s druge strane covek, drvo, stena, obelezeni kao 
neprolazni. А ima i pojava koje su negde u sredini, kao npr. оЫаk3 • Sto se tice naseg macka 
i misa i njihovog prevodenja na nemacki jezik, nije Ьitno mnogo toga sto Ьismu mogli 
jednom recju da oznacimo kao propratne komponente znacenja. Ali, nazalost, to nije uvek 
tako. Vec na tom prvom konceptualnom planu znacenja moze doCi do i te kakvih prob!eqia. 
Recimo da smo Ьili u prilici da na srpski prevedemo bezazlenu nemacku rec Oпkel. Sci Ьi 
tu trebalo da bude znacenjski ekvivalent: da li stric, da li ujak, da li Cika, da li tetak? 
Adekvatan prevod mogli Ьismo dati tek na osnovu daljeg konteksta, а ukoliko ovaj u tom 
pogledu ne Ьi Ьiо informativao, morali Ьismo priCi interpretaciji, а ое samo prevodu. Nuzno 
је zlo da prevod bude ili hiper- ili hipoiofonnativan. Оо prema potreЬi dodaje, odnosno 
oduzima od origioala one kompooente koje nisu za dati jezik relevaotne. Jer zoaceoje reci 
је u svakom jeziku ograoiceoo susednim recima koje ili jesu ili nisu zastupljeoe u jeziku 
cilju. Sa recima је isto kao i sa oceoama u skoli. Ocena dobar ima drugu koootativnu 
vrednost, odo. drugo zoacenje ako је jedna u nizu od tri ocene dobar - prolazi - пе prolazi, 
ili pak u nizu od cetiri i vise осеоа: odlicaп, vrlo dobar, dobar, dovoljaп, zadovoljava, пе 
zadovoljava4

• 

Kakve zakljucke mozemo izvuCi iz recenog? 

1) U zoacenju se ое reflektuje samo vaojezicka stvamost kao takva, vec i inhereotni 
kogoitivni procesi koji su karakteristicoi za ljudski um uopste, а unose oeki red и prividoi 
haos koji oas okruzuje. Ti procesi su apstrahovaoje, segmentiranje i referencijaloo povezi
vaoje, sistematizovanje. А sve te radoje su i drustveno uslovljene. (Zato u eskimskom ima 
oko 30 izraza za belo.) Na ovom prvom nivou treba razlikovati pojmovno ili leksicko 
zпасепје. 

Razmotreoo u kootekstu partikula, kao sto su ра, та, ta, а itd., leksicko zoacenje oije 
zastupljeoo, odo. dato је samo u oaznakama. Njih prema tome na tom oivou ne mozemo 
prevesti. 

2) Jezicki znaci za razliku od iodeksikalnih ili ikooskih znakova5 liseoi su nekog 
prirodno uslovljeoog znacenja koje zapazamo npr. kod dima kao zoaka za vatru, ili oecijih 
tragova u pesku, znaka da је oeko tuda prosao, ili temperature kao simptoma za oeko 
oboljenje. Као simЬ'oli - jezicki zoaci su liSeni i ikonografskog znacenja, koje u oЫiku 

2 
Antropoloske ideje u lingvistici zastupaju Edvard Sapir u svom delu Language (1921), New York, i 

Benjanim Lee Whorf u delu Language, Thought and Reality ( 1956), New York. Ро Sapir-Whorfovoj hipotezi 
covekovo poimanje sveta је uslovljeno jezickom strukturom koja predstavlja okvir u koji se smestaju utisci о 
spoljnjem svetu. 

3 
Up. i Milka Ivic Pravci и lingvistici (1978), LjuЫjana, str. 145. Као strukture koje se Ьitno гazlikuju od 

evropskih pominje se tu i jezik Idaho lndijanaca koji u svom jeziku razlikuju gradaciju osoЬina ро direktnosti 
posedovanja te osoЬine: secer је nрг. sladak sam ро sebi; kafa је samo zasladena, slast јој daje secer, dakle slatka 
је iz druge ruke, а baklava је slatka tek iz trece ruke, jer јој daje sla<;t sirup - zasladena voda, koja је sama tek 
doЬila s]ast od secera. 

4 
Da se reci medusobno ogranicavaju i odreduju, primetio је vec Ferdinand de Saussure koji jezik vidi kao 

sistem znakova medusobno povezanih tako da vrednostjednog znaka Ьiva uslovljena prisustvom ostalih. 
5 

Odnosom znaka i oznacenog bavi se prvenstveno semiologija. Jedan od njenih rodonacelnika је Ch. S. 
Peirce. 
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shematizovanih crteza asocira neka konkretna znacenja. Tako crtez kuce sa jednom zenom 
unutra и kineskom pismu predstavlja znak za dom, toplinu, udobnost, tisinu; а crtez kuce 
sa dve zene unutra - znak za galamu, svadu, raspru, razdor, zlo. Jezik kao znak sa 
simbolicnom vrednoscu ne asocira nikakvu uslovno-posledicnu ili Ьilo koju drugu vezu('. 
Ako reflektuje nesto iz spoljnjeg sveta, jezicki znak nema nista zajednicko sa tom stvari ili 
pojavom koju imenuje. А upravo ta apstraktnost i arЬitrarnostjezickog znaka pogoduje za 
izrazavanje ne samo predmeta i radnji vec i relacija medu njima. U tom smislu treba 
razlikovati kao posebni nivo znacenja - deikticko znacenje. Tradicionalni deikticki jezicki 
znaci su pokazne zamenice koje svoju vrednost aktualizuju tek и (komunikativnoj) situaciji. 
Reci kao "ovo" ili "ono" doЬijaju svoje znacenje tek и prisustvu govornika i sagovomika, 
isto vazi i za licne zamenice, pogotovu za one za prvo i drugo lice koje nista ne zamenjuju, 
vec jednostavno ukazuju ko и kom momentu govori, а ko slusa. Identicno sa pokaznim 
zamenicama i neki adverЬi imaju deikticna znacenja. Pre svega to su adverЬi za mesto i 
vreme. А vreme izrazavaju sem adverba i glagolski nastavci. Zato ро misljenju Lyon 
Johnsa7 i glagolske nastavke, odn. morfeme koje ih predstaljaju, mozemo smatrati nosio
cima deiktickog znacenja.8 Primenjeno na nasu polaznu recenicu sa mackom i misom 
mozemo da zakljucimo da је pored leksickog znacenja prisutno i izrazeno i deikticko 
znacenje, koje sugerise da је opisani dogadaj nastupio pre trenutka govora. Kad govorimo 
о deiktickom znacenju, mi oЬicno mislimo na one vidove znacenja koji zamenjuju pokazne 
geste, Ьilo da se radi о samoj vanjezickoj stvarnosti ili о tekstu. 

3) Pored leksickog i deiktickog znacenja na sledecem nivou razlikujemofunkcionalno 
znacenje (class meaning) govoreCi zajedno s Friesom9

. Као sto smo videli, i iz same 
organizacije znacenjskihjedinica, iz njihovog pozicioniranja, proizilaze nova znacenja koja 
nisu inherentna datim pojmovima. Npr. ako kazemo: -Lice В је иЫlо lice А, to nije identicno 
sa iskazom: Lice А је иЫlо lice В. Funkcionalno znacenje diferencira funkcije kao sto su 
agens, patiens, adresat itd. А to se postize fokusiranjem, odn. rasporedom elemenata u 
jezickom lancu, odn. hronoloskim reaanjem elemenata u govornom nizu. Fokusiranjem se 
neke cinjenice isticu и prvi plan, а druge potiskuju. 

6 Defirriciju pojedirrih vrsta reci па osпovu пjihovog zпacenja nalazimo •Ј novije doba i kod Haralda Weydta 
i Elke Hentsche\ u njihovoj gramatici Handbuch der deutschen Grammatik (1994), Berlin, i u njihovom radu 
Wortarten des Deutschen ( 1994), s tom raz\ikom sto је kod пjih zпaeenje uzeto u uzem smislu tako da sinsemantika 
ostaje van okvira jedne semanticke defiпicije. 

7 
Dok reCi sa \eksickim zпacenjem nesto imeпuju, deikticпe samo ukazuju па пesto; up: Karl Bi.ihleг 

(1934/1978), Sprachtheorie. Die Darstellung.~funktionen der Spraclle, Stuttgart. 
8 

John Lyoпs u svom radu Semantics ( 1977), Cambridge, smatra da su nastavci kod glagola takode deikticki 
e\ementi, jer kao i temporalni adverЬi pored ostalog izrafavaju i vreшe. Ali dok је kategorija vremeпa kod 
glagolskih пastavaka data kao fiksna veliciпa па osi vreшena, kod adverba опа је isk\jucivo vezana za govorno 
lice, tako da прr. adverb sada mozemo da razumeшo samo kad znamo u kош momeпtu govorrrik taj pokazatelj 
izgovara. Kod temporalrrih пastavaka rec је о relacionoj velicini, а relacioпom ve\iciпom Ьi se mogao smatrati i 
aspekat koji glagolsku radпju markira u odпosu па пjenu zavrseпost/пezavrseпost u momentu govora, kao i drugi 
upuCivaci koje Ј. Lyoпs пе pomiпje, а koji se u ovom radu smatraju legitiшnim deiktikonima, madaje па taj пасiп 
koncept deikticnosti kao sto ga је video Karl Bi.ih\er doпekle modifikovaп. 

9 
Charles Carpeпter Fries The Structure (~f English: ап lntroduction to the Construction (JfEnglisli Sentences 

( 1952), New York, prvi koristi pojam z1iaL~enja van uoЬicajenih okvira uvodeci koncept funkcionalпog znaceпja 
"class mcarring'', koje skoro istovremeпo navodi i Henninga Brinkrnanпa (Die deutsche Sprache, Gestalt und 
Leistung, (1962), Di.isseldorf) da razrrrislja о kategorijama razlicitog jezickog uoЫicavanja iste vaпjezicпe 
stvarпosti. Оп пavodi ргiшег: Ruka tije krvava, Ruka ti krvari. Na ruci imus krv. 
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Kod partikula leksicko i deikticko zпасепје tesko mozemo da fiksiramo, ali је zato 
prisutпo funkcioпalпo. Bar kod partikula u пemackom jeziku. Pomocu пjih mozemo da 
odredimo fokus u receпici. Up: Warum hat dennl eigentlishlwohl Onkel Donald () seinen 
Neffen () das Reiseneis () spendiert? Vec zavisпo od pozicije partikule, опај elemeпat uz 
koji опа stoji doЬija zпасај glavпog, ceпtralпog dela, а ostalo odlazi u drugi рlапю. Nesto 
slicпo imamo i u srpskom, samo sto se tamo partikula пе pomera prema fokusiraпom delu, 
vec se fokusiraп deo pomera prema partikuli koja u srpskom stoji mahom па pocetku 
receпice. То је povezaпo sa slobodпijim redom reci u srpskom, оdп. sa rigidпijim u 
пemackom. Up.: ) 

А sto li је kupio (ujka Раја svojim sestriCima) опај veliki sladoled? 

А sto li је ujka Раја svojim sestriCima .. . 

А sto li је svojim sestriCima ujka Раја .. . 

А sto li је опај veliki sladoled ujka Раја kupio svojim sestriCima? 

4) SledeCi пivo zпасепја, koji treba razlikovati, је ekspresivno znacenje. Опо se 
postize mahom suprasegmeпtalпim zпacima, kao sto su iпtoпacija, tempo. пaglasak, 

melodija i tome sl. Ako пasu polazпu receпicu izgovorimo sa uzlazпom iпtoпacijom, 
doblcemo pitaпje; up: Mackaje uhvatila misa? Isto tako пaglaskom пајеdпоm od delova, 
прr. Macka је uhvatila misa (а пе pas), variramo sadrzaj iпformacije. Iпtonirati mozemo 
kako pojediпu rec tako i celu receпicu. Ekspresivпostje, medutim, moguce postiCi i drugim 
sredstvima sem iпtoпacijom. U srpskom ekspresivпost postizemo i jedпostavпim izostav
ljaпjem11. Moze se izostaviti pomocпi glagol kod perfekta i time postici ekspresivпost, up.: 
Macka uhvatila misa! ali пе i и пemackom: *Die Katze die Maus gefangen. 

Sem iпtoпacije i izostavljaпja pojediпih elemeпata, sto је zabelezeпo и srpskom, i 
partikule dopriпose zivosti izlagaпja i пeposredпosti iskaza. Up.: Idem ја ulicom, а tamo 
јеdпа ЬаЬа se isprecila sa tolikom korpom. Pogledam bolje, kad опо ЬаЬа Mara iz тоје 
ulice. (Geh ich doch so die StraBe eпtlaпg, was sehe ich? Hat sich dort еiпе Alte breit 
gemacht mit so eiпem Korb. Schau ich mal besser hiп, uпd wеп sehe ich: das ist doch die 
alte Mara aus meiпer StraBe.) Na prvi pogled kod poredeпja dva teksta- srpskog i пemackog 
- vidimo da partikule пisu пi priЫizпo prevodпi ekvivaleпti јеdпе drugih: ali mada se пе 
podudaraju, опе tekstu daju опи specificпu пotu koja pored reda reci, sceпske upotrebe 
prezeпta, пaglaseпog oЫika licпe zamenice (u srpskom) - i deikticпih elemeпata, uпose и 
pripovedaпje zivost, tempo i пapetost. 

5) Pored vec pobrojanih zпасепја mozemo dalje govoriti i о situacionom, odn. 
kontekstualnom znacenju. о koпtekstualпom zпасепјu Ьiсе reci kod upotrebe clana и 
пemackom jeziku. Ako kazemo Die Katze hat die Maus gefangen, time impliciramo da 
zпamo о kojoj macki, оdп. о kom misuje rec, а poznati su паm ili iz konteksta ili iz situacije. 
U srpskom imeпicu пе markiramo и odпosu па пјеnо koпtekstualno zпасепје. (Za obele
zavaпje kontekstualnog zпасепја и srpskom пekad koristimo glagolski modus. Up. receпi
ce: Trazim lava sa zelenim repom, i Trazim lava koji Ы imao zelen rep. U prvom slucaju i 

IO U svom radu Partikeln und Wortstellung (izasao u zbirci Partikeln und Interaktion; izdao Harald Weydt 
1983, TtiЬiпgeп) Elke Heпtsche\ razmatra uticaj partiku\a па red reci, а пе obrпuto reda reci па polozaj partikula 
i time do\azi do frapaпtпog zakljucka da partiku\e, mada same Ьеz akceпta, markiraju fokus iskaza. 

11 О krпjem perfektu i пjegovoj ekspresivпoj stilskoj vredпosti vidi: Ireпa Grickat О perfektu bez. ротоспом 
glagola и srpskohrvatskomjeziku i srodnim sintaksickimpojavama objavljeпo u Glasniku Srpske akademije nauka, 
5, 1, (1953), Beograd. 

256 



govomom licu i sagovorniku је jasno koji se lav trazi, а и drugom slucaju zna se samo da 
se trazi neki lav sajednom odredenom osoЬinom. Kojije to lav, nije poznato ni iz situacije 
ni iz konteksta. Ulogu nemackog odredenog clana и srpskom ne markiramo, dok је ulogu 
neodredenog clana и datom kontekstu preuzeo potencijal. <lch suche den LOwen mit dem 
grйnen Schweif. = Traiim lava sa zelenim repom. > /ch suche einen Lдwen mit einem 
grйnen Schweif. = Traiim (nekog) lava koji Ьi imao zelen rep.) Kontekstualno, odn. 
situaciono znacenje је velicina koja је deliшicno graшatikalizovana, i kao takva ulazi u 
registar prevodilackih tehnika, а delimicno proizilazi iz same situacije, odn. iz konteksta. 
U primeru partikula је to kontekstualno situaciono znacenje, и dobroj meri markirano. 
Partikule upucuju na komunikacioni ili situacioni kontekst. Recimo partikula а и srpskom 
uvek upucuje na (neku prethodnu repliku) partnera, а retko na situaciju, dok nemacko denn 
opet pretezno upucuje na neku situaciju (relevantnu za partnera) 12

, а ne toliko na samog 
sagovomika. Kod pitanja pomocu kojih se trazi informacija и nemackom stoji partikula 
denn jer govorno lice na osnovu situacije smatra da се doЬiti trazeni odgovor. Up: 

Wo ist denn hier der Bahnhof? 
*А gde је ovde stanica? 
U srpskom partikula а smeta, ukoliko nije rec о replici, vec о inicijalnom iskazu. Ali 

zato kad је kontekstualno povezivanje u pitanju, upotreba ove partikule је umesna. Up.: 
А: Hoces li da operes spljice za kafu? 
В: А sto bas ја? hna tu i mladih. 
6) Jedan stupanj dalje u apstrakciji znacenjaje ilokutivno, odn. intendirano znacenje 13

• 

Ista propozicija - recenica - moze da ima, spram zelje govomog lica, razne ilokucije - moze 
da bude sracunata na razne efekte. Tako recenica Macka је uhvatila misa moze da ima 
vrednost ili znacenje saopstenja, tvrdnje, zaklinjanja, upozorenja, pretnje, pretskazanja, 
moze Ьiti izraz olaksanja, izraz zaljenja, likovanja, rezignacije itd., zavisno od toga koji 

12 Partikulu denn Ekkehard Konig u radu Modalpartikeln in Fragesiitzen {izaJao и Aspekte der 
Modalpartikeln. Studien zur deutschen Abtйnung ( 1977), Ttiblпgeп] definise па sledeCi пасiп: Denn пimmt ацf' 
den Handlungszusammenhaпg, aцf'den Kontext eiпer Fragehaпdluпg Bezug ипd wird iп Frageп verwendet, die 
ап vorausgeheпde verbale oder nichtverbale (podvukla M.L.) Handluпgeп des Angesprochenen ankniip.f"eп ипd 
nach dem Grund, den Voraussetzuпgen bzw. einer Erkliirung.f'iir diese Handlung.f"ragen (str. 122). RazradujuCi 
tu tezu da parti.kula denn apostrofira situaciju, а пе verbalпi koпtekst, Напs Dahl u svom de\u Ausdruck.fmittel.f'iir 
Sprechereinstellungeп im Deutschen und Serbokroatischen. Eine Uпtersuchung derdeutschenAbtйпuпgspartikeln 
ипd ihrer serbokroatischeп Eпtsprechungen (1985), Mtiпcheп, navodi i primer a\terпativnih pitaпja gde је ova 
iпterrogativпa parti.kula moguca samo u prvom delu koji se пeposredпo nadovezuje па situaciju, а pogresna u 
drugom gde Ьi de\ova\a anaforicki, up.: 

Wolleп wir dепп jetzt die Oma Ьesucheп oder еiп Eis esseп geheп? 
*Wolleп wir jetzt die Oma Ьesucheп oder wo\leп wir dепп еiп Eis esseп geheп! 

13 I\okutivпu i perlokutivпu funkciju iskaza razraduje Јоhп Laпgshaw Austiп u svom pozпatom de\u How to 
Do Things with Word.f ( 1962), Oxford, а malo kasnije i Јоhп Searle u Speech Acts. Ап Essy in the Philosopy (~t' 
Language ( 1969), Cambridge, ali u паzпасi је nalazimo vec kod de Saussurea koji primecuje da upotreba jezickog 
zпaka пiје obavezno imp\icirana пjegovim zпаеепјеm. А pesnici sa tom пeadekvatnom upotrebom prave svoje 
kalambure. Tako прr. Heinrich Неiпе ume da upropasti пеzпu, setnu, lirsku pesmicu prostom upotrebom znacenjski 
adekvatпe, a\i za dati koпtekst upotrebпo пeadekvatne reci Madame: 

Jahre komrneп uпd geheп, 
Gesch\echter steigeп iпs Grab, 
Doch nie vergeht die Liebe, 
Die ich im Herzeп hab. 

Noch einmal mocht ich dich sehen 
Uпd sinkeп tiefiпs Knie 
Und sterЬend zu dir sprechen: 
Madame, ich \iеЬе Sie. 
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smisao hocemo da јој damo. Medutim, ilokutivпo znacenje је delimicno konvencionalizo
vaпo. Postoje specificna jezicka sredstva kojima se опо eksplicira. Jedno od njih su npr. 
tzv. perfoпnativni glagoli, koji upotreЫjeni и prvom licu prezenta eksplicitno markiraju 
vrstu iskaza14

• Dakle: (Odgovorno) tvrdim daje macka uhvatila misa. Saopstavam ti da 
је macka ... Upozoravam te: Macka ... Performativni glagoli funkcioпisu kako и srpskom, 
tako i и nemackom. Istu funkciju imaju i neke partikule. Up. nemacku partikulu ја: 

Котт ја пicht spiit пасh Hause! 

(Upozoravam te: петој se kasno vracati kuci!) 

U srpskom tipicna ilokutivna partikula је zar koja iskaz markira kao izпепаdепо 
pitaпje, up: Zar i ti sine Brute? ! (Nicht doch auch du, теiп Sohn, Brutus ?! ) 

7) Paralelno sa ilokutivnim znacenjem postoji perlokutivno znacenje, ili perlokutivni 
efekat. Dok је ilokucija sracunat efekat koji govorno lice zeli da postigne kod svog 
sagovomika, perlokucija је konacni rezultat govornog сiпа - krajnji efekat kojj se zЬilja 
pojavljuje kod slusaoca. Recimo neki malisa zeli da zastrasi svog mnogo veceg i jaceg 
vrsnjaka preteCi mu svojim starijim bratom. Ukoliko njegov protivnik zna da od toga nece 
Ьiti nista, stvami efekat kojije malisa postigao nije zastrasivanje, vec to daje ispao smesaп. 
AludirajuCi na taj neuspeh, veliki decak moze partikulom ta da tematizuje takav perloku
tivni efekat; up. srpski: 

А: Videces ti kad dode тој veliki brat. 

В: Та on mi је neka siguracija. 

nemacki: 

А: Wart nur, wenn mein groBer Bruder kommt! 

В: Der ist mir аис~ der Richtige ! 

8) Pri formiraпju zпacenja veliku ulogu igra i tzv. "background knowledge", koje па 
mala vrata takode ulazi pri konstituisanju celokupnog znacenja. Engleski termiп "backgro
und knowledge" Ьi se doslovno mogao prevesti sa "pozadiпsko znaпje". Sta se pod tim 
podrazumeva, Ьiсе jasno ako obratimo pazпju па dekodiranje sledeceg izraza. U пemackom 

. postoje slozenice tipa Rindfleisch, Kalhsschnitzel, Schweinebraten itd" kod kojih uvek 
imamo istu znacenjsku strukturu. Naime, Rind i Fleisch, sto znaCi govedo + meso, оdп. cela 
slozenica zпaci govedina, tj. meso od goveda; Kalhschnitzel = snicla od teleta, odn. od 
teletine; Fischkotelett = kotlet od riЬe, Schweinebrateп = ресепје od svinjetine. 1 onda se 
u tom пizu pojavljuje i пaziv Zigeunerbrateп, sto пikako пе zпaci pecenica od cigana, ili 
peceni cigan. Опо sto nam је pomoglo da se и datom treпutku odlepimo od sаЫопа i 
kreativno pridemo razumevaпju date slozeпice је upravo nase poznavanje sveta, nas 
"backgrouпd kпow ledge". 

Kod ekspliciranja pozadinskog zпасепја u velikoj meri ucestvuju partikule. Tako 
partikula eigentlich и nemackom, а partikula опо u srpskom ukazuju na to da је govorno 
lice nekad samo zпalo odgovor па pitaпje koje postavlja, ali da ga se и trenutku пе moze 
setiti; up.: 

Wie heijЗt eigentlich noch die пеuе Laпgspielplatte vоп Сеса Velickovic? 

Kako se опо zvase поvа ploca Сесе Velickovic? 

14 Performativni glagoli obavljaju svoju funkciju nedvosmislenog markiranja iskaza samo kad su upotrcЫjcni 
u prezentu i to u prvom licu. U ostalim licima oni samo opisuju govorne cinove. 
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9) Velik deo znacenja Cine i presupozicije, pretpostavke s kojima govorno lice krece 
da izusti neku rec, recenicu, neki tekst, i to pretpostavke kako na strani govornika tako i na 
strani slusaoca, оdп. adresata koji prima poruku. Ako kazemo Mackaje uhvatila misa, mi 
samim tim podrazumevamo da postoji neka macka, da postoji mis, i пajzad da postoji пeki 
momeпat и prostoru i vremenu, gde i kad se dogodilo, to sto se dogodilo. Partikule su и tom 
smislu dodatni markeri za implikature koje se logicki mogu izvesti iz presupozicija. 
Partikula doch tako ukazuje па dijalekticku povezaпost izmedu nekih presupozicija koje 
leze и potki iskaza kao npr.: Nachts schlajen die Ratten doch. Prva presupozicija koja је 
sastavni deo gomjeg iskaza kao teza glasi: Nocu pacovi spavaju. Та teza је, medutim, 
kontrastirana antitezom da pacovi поеu ne spavaju. Rezultat suprotstavljanja teze i antiteze 
је najzad sinteza koja glasi: mada ne izgleda па prvi pogled daje tako, pacovi посu spavaju. 
Сео taj proces, tj. izvodenje logickih implikatшa пaznacen је partikulom doch и nemac
kom, а и srpskom partikulom ma; up: Ма nocu pacovi spavaju. 

Svi gore pobrojaпi nivoi znacenja se moraju uzeti и obzir kod operisanja sa znace
пjem, odn. kod izbora zпacenja kao tertium comparationis kod koпfrontativne analize. Gore 
opisaпa aпaliza znacenja pokriva kako punozпacпe reci, imenice, glagole i ostalo, tako i 
partikule kao reci koje se tradicioпalпo smatraju recima bez zпacenja, dakle siпsemantika. 
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Marina Licen 

BEDEUTUNG ALS "TERTIUM COMPARATIONIS" IN DER KONTRASTIVEN ANALYSE 
(Modalpartikeln im Deutschen und Serblschen) 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden ArЬeit wurde der Versuch gemacht, eine einheitliche VergleichsgroBe ausfindig zu 
machen, die Jeicht zu handhaЬen ware und ап Hand deren der ganze Wortschatz einer Sprache mit demjenigen 
einer anderen kontrastiert werden konnte. Um diesen Anforderungen Gentige zu tun, wurde als tertium compara
tionis die Bedeutung par excellence gewahlt, deren Konzept jedoch, um auch den Synsemantika gerecht zu werden, 
um etliches erweitert werden muBte, und zwar um ihre untergrtindigen Schichten - das understatement, das 
Untertriebene. In diesem Sinne wurden Ьеi der Bedeutung folgende 9 - von einander deutlich unterscheidbaren -
EЬenen unterschieden: die lexikalische, die deiktische, die funktionale (class meaning), die expressive, die 
situativ-kontextuelle, die illokutive und die perlokutive Bedeutung, das Hintergrundwissen und die Implikaturen, 
die aus Prasupositionen abgeleitet werden konnen. Auf jeder von diesen Ebenen wurden exemplarisch sowohl 
Auto- wie auch Synsemantika kontrastiv gegentiЬergestellt. 
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Margita Snel-Zivanovic, Filozofski fakultet, Novi Sad 

POSESIVNI DATIV U PSOVKAМA U SRPSKOM 1 
NEMACKOM JEZIKU 

О. PSOVКE (FLUCHE, SCHIМPFWORTER) 

Psovanje је oЫik agresije izrazena recirna (Кiener, 1983: 13-14). Psovke cine reci sa 
afektivnim sadrzajern koje rnogu da izazovu jaku rezonancu osecanja. Rec u psovkarna 
(c.d" 14) irna, pre svega, ekspresivnu funkciju. 

Agresivnost coveka i njegov neprijateljski odnos razvijaju se, kao i drugi oЫici 
ponasanja, и razrnirnoilazenju sa okolinorn. Covek uzirna rec kao oruzje da Ьi naneo bol 
svorn Ыiznjem, kritikujuCi ga i ponasajuCi se ironicno prerna njemu. 

Kiener u svojoj knjizi "Das Wort als Waffe" (1983:140-141) kaze: "Worter rnit 
negativer ernotionaler Bedeutung, die bliufig zur Beschirnpfung verwendet werden, sind 
Schirnpfworter." Psovke su afektivne reci sa pejorativnirn znacenjern. Npr. u nernackorn 
su psovke: Drek (gade, govno), Hurensohn (kurvin sin), Lump (pijanica, propalica). Mnoge 
psovke su rnetafore zivotinja: Esel (rnagarac), Gans (guska), Нипd (ker), Ochs (vo), 
Rindvieh (stoka), Schaf (ovca) i dr. 

Pod glagolorn "psovati" (fluchen) (Кiener, c.d., 211) podrazurneva se i zlonarnerno 
izgovaranje irnena Boga, irnena svetaca ili sakralnih predrneta u stanju besa i uzbudenja 
(Npr. Sakrarnent = sakrarnent, Kruzifix = raspece, zит Teufel = boga rnu i dr.). 

Razna neprijateljstva i potreba za vredanjern na8la su svoj jezicki izraz u posebnoj leksici 
i sintaksi. Dativ је jeda.n od rnogucih jezickih sredstava u torn smislu. On је padez narnene. 

1. POSESIVNI DA ТIV U SRPSKOM JEZIKU 

Posesivni dativ (Мrazovic-Vukadinovic, 1990:293-294) је u srpskornjeziku dopuna 
uz irnenicu koja u recenici irna funkciju neke dopune (u genitivu, akuzativu i dr.). On nije 
recenicni deo, vec atribut uz irnenicu. Npr.: On mi је stao na nogu. 

jf 
stao----

on------- nr 

n~~u 
Пll 
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U ovom primeru u receпici oЫik dativa тi пе zavisi direktпo od glagola vec od 
imeпice: 

тi па пogu = па moju пogu 

Posesivпi dativ se uvek moze zameпiti prisvojпim detenniпativom ili rede i posesiv-
пim genitivom. "---

Као regeпs (Кrivokapic, 1979: 145) posesivпog dativa pojavljuje se imeпice odredeпe 
supklase, koja obuhvata imeпa delova tela, "sastavпih delova licпosti", delove odece, 
imeпice koje uvek ili u izvesпoj upotrebl ozпacavaju ljude u rodblпskim ili drugim 
meduljudskim odпosima (brat, kolega, komsija itd.) i imeпa stvari. Sam posesivпi dativ 
(Mrazovic-Vukadiпovic, 1990:294-295) ozпacava ljudsko Ьiсе, а rede zivotiпju: 

Seo је тајсi u krilo. Stao је тacki па rep. 

Seo је и тајсiпо krilo. Stao је па тackin rep. 

u recenici moze da se javi uz sve dopuпe: 
uz dopuпu u пomiпativu: Cerka тi spava. 

- UZ dopuпu u geпitivu: Ne sесат se vise pravog ти iтепа. 
- uz dopuпu u dativu: (Pitaт se) Sta li тiје тиzи. 
- uz dopuпu u akuzativu: Opet sи kafi podigli сепи. 
- uz dopuпu u iпstrumeпtalu: Liceт ти prede опај njegov Ьlagorodni osтejak. 

uz prepozicioпalпu dopuпu: Sanjao је о divniт јој оСiта. 
- uz adverbljalпu dopuпu: Gledao јој је stalno и noge. 
- uz predikativпu dopuпu: Оп је тот оси veliki prijatelj. 

Posesivпi dativ se u srpskom jeziku javlja i u psovkama. То је роsеЬпа vrsta dativa 
(Кrivokapic, 1979: 143 ). U psovkama dativ zavisi od leksema koji se javlja kao пukleus 
јеdпе akuzativпe dopuпe, а moze Ьiti licпa zameпica samo 2. i 3. lica sg/pl. 

Primer: Boga ti tvoga! Boga ти njegovog! Boga vат vaseg! Boga iт njihovog! ( = 
Zит Kиckuck! Zит Donnerwetter! Zит Teufel!) 

2. KONTRASТIVNA ANALIZA 

U koпtrastivпoj analizi polazi se od primera posesivпog dativa u psovkama, koji su uzeti 
iz delajugosloveпskih pisaca i posmatraju se пjihovi prevodni ekvivaleпti u пemackomjeziku. 1 

2.1. PREVODNI EKVIV ALENTI 

2.1.1.2 s N 
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Licna zarn.2 2 /3.1. sg/ pl. u dativu Predlozna fraza (bei,zu) 
ti/mu, vam/im 

Leksem u skuzativu D1 18 prim.-33,33% 

Popis delajugoslovenskih pisaca nalazi se па kraju priloga. 
Skraeenice u radu su sledece: 
D1 = dopuna u akuzativu l. = lice 
N = nemacki jezik N/NP = imenica ili imenicka fraza 
PD = posesivni dativ pl. = plural 
S = srpski jezik sg. = singular 
prim. = primer zam. = zamenica 
11:! = пеша prevoda 



Primeri: 

(1) - U-uh, slavu ti ljuЬim, ра ovo је skoro sve sama vojska! - (ВС DNB 118: 172) 

- Och, bei meinem Schutzpatron, das ist ја fast lauter Militar! 

(2) - Unutra, unutra! Brze, boga vam vaseg! - (ВС Р 358:403) 

"Rein in dic Schule! Schnell, zит Donnerwetter! Schnell, schnell!" 

(3) - Ма jesam li ovo ја, slavu ти njegovu? - (ВС DNB 56:76) 

"Ја, Ьin ich denn das noch, bei meinem Schutzpatron?" 

U ovoj gupi primera posesivni dativ (PD) и srpskom jeziku javlja se kao licna 
zamenica 2. ili 3. lica jednice/mnozine (tilmu; vamlim) и dativu. Imenica koja upravlja 
dativom nalazi se и akuzativu. Nemacki ekvivalent za ovu grupu primeraje predlozna fraza 
(sa predlozima bei i zи). 

U srpskom jeziku javljaju se sledeCi leksemi koji regiraju dativ: 

. (boziju) ЬаЬи (ti) 

. boga (ti)(bugarskog) 

boga (ti) 

bogu (ti)(tvoga) 

boga (mu)(ruskog) 

boga (vam)(vaseg) 

- (boziju)(vam) kuvaricu 

. boziju)(mu) 12! 

. majku (ti)(lopovsku) 

majku (mu) 

majku (im)(lopovsku) 

. оса (im)(garavog) 

. slavu (ti) 

slavu (mu)(njegovu) 

slavu (mu) 

. sunce (ti)(zarko) 

. sve (mu) 

. zakon (mu)(njegov) 

nemacki prevod 

= (zum) Donnerwetter 

= (bei)(deinem)(bulgarischen) 

Gott 

= (zum) Teufel 

= (zum) Himmeldonnerwetter 

= (bei)(seinem)(russischen) Gott 

= (zum) Donnerwetter 

= (zum) Himmeldonnerwetter 

= (bei) Gott 

= (bei)(deiner)(schшkischen) 

Mutter 

= (zum) Tcufel 

= (bei)(ihrer) Halunkenseele 

= (bei)(ihren)(teufelschwarzen) 

Viitern 

= (bei)(meinem) Schutzpatron 

= (bei)(meinem) Schutzapatron 

= (bei)(meinem) Schutzpatron 

= (zum) Donnerwetter 

= (bei)(allen) Teufeln 

= (bei)(meiner) Seligkeit 
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2.1.2. s N 

Licnazam. 2.l. sg/pl. i 3.1. sg. udativu Nominativ os\ov\javanj<t 
ti/vam,mu 

Emocionalni nominati v 

Leksem u ak:uzati vu D 1 13 prim. - 24,07% 

Primeri: 

(4) - Aj-haj! Pukni и neku stvar, саси ti turskog! ... -

(ВС Р 670:767) 

"lhr Tйrkeпhuпde, soll'n euch doch die Granaten in den Hintern fahren! ... " 

(5) - Ehej, majku vат vasu, ... - (ВС Р 680:779) 

"Heda, ihr verdaттteп Нипdе,".' 

(6) Cekajte samo, .. "папи li vат busijackи! (ВС Р 126: 140) 

Na wartet nur, ... , ihr Riiиberbrut! 

\ -

U ovoj grupi primera PD se и srpskom jeziku javlja kao licna zamenica 2. lica 
jednine/mnozine i 3. licajednine и dativu (ti/vaт, ти); leksem koji upravlja dativom stoji 
и akuzativu. Као nemacki prevod zastupljeni su nominativ oslovljavanja i emocionalni 
nominativ. U srpskom jeziku javljaju se sledeCi leksemi koji regiraju dativ: 

2.1.3. 

(srpsku)(ti) majku 

majku (ti)(srpsku) 

(boziju)(ti) majku (vlasku) 

. (pas)(ti) тater 

majku (mu) 

majku (mu)(vlasku) 

majku (vam)(vasu) 

majku (im)(boziju) 

. (pas )( ti) папи 

nanu (vam)(busijacku) 

. саси (ti)(turskog) 

. (boziju)(ti) 0 

(boziju)(ti) 0 

s 
Licna Z<tm. 2./3.1. sg/pl u dativu tilmu, vamlim 

Leksem u akuzati vu D 1 

Primeri: 

(7) Јој ... sипсе ти zareno! (ВС Р 631:721) 

So wahr тir die Sоппе scheiпt! 
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nemaclci prevod 

= (verdammte) Serbeпbrut 

= Serbenbrut 

= Walacheпhиnd 

= (du) Huпdesohп 

= (du)(liebe) Zeit 

= Serbenbrut 

= (ihr)(verdammten) Нипdе 

= Sakraтeпt 

= (du) Hundesohn 

= (ihr) Riiиberbrиt 

= (ihr) Тйrkепhипdе 

= Hergott 

= (lieber) Gott 

N 

. Reeenica kao psovka 

. Elipsa 

12 prim.-22,22% 



(8) - О, pas im папи ... - (ВС Р 227:254) 

"Ah, hol's der Кисkисk ... " 

(9) - Ра zar ti nijesi zimus poginuo, оса li ti tvoga? - (ВС DNB 89: 124) 

"Bist du denn nicht gefallen in diesem Winter, veiflиcht посh eiпmal!" 

Opisana grupa primera obuhvata posesivni dativ koji se javlja kao licna zamenica 2. 
ili 3. licajednine ili mnozine (tilmи, vamlim) и srpskomjeziku. Leksem koji regira dativ је 
и akuzativu, а kao nemacki prevoct javUa se recenica и funkciji psovke ш elipsa. 

U srpskom jeziku zastupljene su sledeCi leksemi koji regiraju dativ: 

. boga (ti) 

. тајkи (ti)(tvoju) 

. (pas)(mu) mater (sokacku) 

. (pas)(im) папи 

. пеЬо (јој)(пјеziпо) 

. (vrag)(ti) поgи 

. оса (ti)(tvoga) 

. slavи (ti) 

пemacki prevod: 

=ит des Himmels willen 

= hol dich der Heпker 

= der Teиfel mag ihn holen 

= ah, hol's der Кисkисk 

= Doппerwetter noch mal 

= der Teufel soll dich holen 

= verflucht noch einmal 

= he, groBartig 

= sag ich dir 

= so wahr mir die Sоппе scheint 

sипсе (ti)(bogovo) 

sunce (mu)(zarko) 

sunce (mu)(Okanovo) 

. (boziju)(vam) ~ = soll sie der Teufel holen bei Okans Buche 

= verdammt noch mal 

2.1.4. s 
Licna zam. 2/3. 1. sg/pl. u dativu tilmu,vшnlim 

Leksem u akuzati vu D 1 

Primeri: 

(10) Ostavi, boga ti! (ВС DNB 44:55) 

Geh! 

N 

0 

6 prim.-11, 11 % 

(11) - А, to је taj Uros, djeda mu njegova, da Ьi li? - (ВС Р 602:686) 

"Aha, das ist also der Uros - soso ... naja!" 

( 12) - ... hocemo nocas da vas napadnemo, da vam јеЬето тајkи та}Сiпи ! - (МВ НМ 148: ~) 

u nemackom ova recenica nije prevedena. 

Ovu grupu Cine primeri и kojima se PD javlja kao licna zamenica 2/3. lica jedni
ne/mnozine и dativu (tilmи, vam/im). Leksem koji upravlja dativoш је и akuzativu. U 
nemackom jeziku primeri iz navedene grupe nisu prevedeni. То ne znaCi da se ne mogu 
prevesti. U srpskom jeziku javljaju se sledeCi lekseшi koji regiraju dativ: 
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2.1.5. 

- boga (ti)(tvoga) 

boga (ti) 

- djeda (mu)(njegova) 

- lebac (ти) 

- тајkи (vam)(majcinu) 

- (pas)(im) mater 

s 
Licna zam. 3.1. pl. u dativu im 

Leksem u akuzati vu D 1 

Primeri: 

патасki prevod 

=0 

=0 

=0 

=0 

=0 

=0 

N 

N/NP 

4 prim. - 7,40% 

(13) - Ujagmise mi kapu, тајkи iт тајСiпи! - (ВС DNB 130: 191) 

"Die Miitze haben sie mir geklaut, diese Hиrensohпe?" 

(14) - А valjda ihja volim, папи iт tиrskи! - (ВС Р 264:296) 

"Du denkst wohl, ich hab sie gern - die dreckigeп Тйrkеп." 

(15) - О, тајkи ти lopovskи, kud је sad izinjalo da se odozgo Ьаса! - (ВС Р 597:680) 

"Oh, diese Наlипkеп, jetzt bringen die's noch fertig, so was von oben runterzuschmei
Ben !" 

U ovoj grupi primera PD se и srpskomjezikujavlja kao licna zamenica 3. lica plurala 
и dativu. Leksem koji upravlja dativom nalazi se и akuzativu. 

2.1.6. 

U nemackom jeziku PD је preveden imenicom ili imenickom frazom. 

U srpskom jeziku zastupljene su sledece imenice koje regiraju dativ: 

- тајkи (mu)(lopovsku) 

majku (im)(majcinu) 

- папи (im)(tursku) 

nanu (im)(tursku) 

s 
Licna zam. 3. 1. sg. u dativu ти 

Leksem u akuzati vu D 1 

Primeri: 

N 

пemacki prevod 

= - (diese) Наlипkеп 

= - (diese) Ниrепsоhпе 

= -( die) Tйrkeпhиnde 

= -(die) (dreckigen) Тйrkеп 

Eticki dativ 

1 primer - 1,85% 

(16) - Eh-eh-eh, Ьа8 si ga i ti, тајkи ти, nekakav!- (ВС DNВ 100: 142) 

"Ohoho, du Ьist mir аЬеr auch einer!" 
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U ovoj grupi PD obuhvata jedan primer gde se on javlja kao licna zamenica 3 .1. jednine 
u dativu (ти) u srpskom jeziku, а u nemackom se prevodi etickim dativom. Leksem koji upravlja 
dativom nalazi se u akuzativu. U srpskom jeziku javlja se sledeea imenica koja regira dativ: 

- majku (mu) = du Ьist mir aber auch einer 

2.1.7.Rezultati kontrastivne analize posesivnog dativa u psovkama 

s N 

Prevodni ekvi valent Broj primera 

1. Licna zam. 2/3. l. sg/pl,u dativu Predlozna fraza 18 - 33,33% 
(tilmu, vшnlim) (bei,zu) 
Leksem u akuzativu: D1 

2. Licna zam. 2.1. sg/pl. u dativu Nominativ oslovljavanja 13-24,07% 
ti/vam,mu 3.1.pl. Emocionalni nominativ 
Leksem u akuzativu: D1 

3. Licna zam. 2/3.1. sg/pl. u dativu Reeenica kao psovka 12- 22,22% 
ti/muvamlim Elipsa 
Leksem u akuzativu: D1 

4. Licna zam. 2/3.l. sg/pl. u dativu Bez prevoda 6-11,11% 
tilmuvam/im 111 

Leksem u akuzativu: D1 

5. Licna zam. 3.1.pl. u dativu N/NP 4-7,40% 
im 
Leksem u akuzativu: D1 

6. Licna zam. 3.1. sg. u dativu Eticki dativ 1 - 1,85% 
ти 

Leksem u akuzativu: D1 

Ukupno 54 primera = l 00% 

Као imenice koje upravljaju posesivnim dativom u srpskomjezikujavljaju se: 

majku (14 ili 25,92%) djeda (1" 1,85%) 

boga (8" 14,81%) 

mamu (5" 9,25%) 

slavu 

sunce 

mater 

оса 

babu 

(4" 7,40%) 

(4" 7,40%) 

(3 "5,55%) 

(2" 3,70%) 

(1 " 1,85%) 

cacu (1" 1,85%) 

kuvaricu (l" 1,85%) 

lebac (l" 1,85%) 

nebo (1 " 1,85%) 

nogu (l" 1,85%) 

zakon (l " 1,85%) 

Ako se posmatraju primeri posesivnog dativa u psovkama u srpskom i njihovi 
ekvivalenti u nemackom jeziku pojedinacno, moze se zakljuciti da prevodioci nisu uvek 
odabrali najbolji i najprecizniji prevod koji Ьi izrazio osecanja u jeziku na koji se prevode. 
Paznju zasluzuju i primeri koji uopste nisu prevedeni. Mozda se prevodioci nisu dovoljno 
potrudili da upotreЬe jednu od mogucnosti, te је i kontekst ostao emocionalno osiromasen. 

EKSCERPIRANA GRADA 

ANDRIC, lvo: Gospodica. DTV 1964 (IA G). 

ANDRIC, lvo: Das Fraulein. Mtinchen, Hanser Verlag 1961. (Aus dem Serbokroatischen 
tibertragen von Edmund SchneeweiВ) 

267 



BULATOVIC, Miodrag: Crveni petao leti prema nebu. Prosveta, Beograd 1963 (МВ СР). 

BULATOVIC, Miodrag: Der rote Hahn fliegt himmelwarts. Roman. Wilhelm Heyne 
Verlag, Mi.inchen 1960. (Aus dem Serbokroatischen i.ibersetzt von М. Vukic und Н. 
Piwitt.) 

BULATOVIC, Miodrag: Ljudi s cetiri prsta. Roman. Beogradski izdavacko-graficki zavod, 
Beograd 1980 (МВ LJSCP). 

BULATOVIC, Miodrag: Die Daumenlosen. (Roman). С. Bertelsmann Verlag, Mi.inchen, 
Gi.itersloh, Wien 1975. (Aus dem Serbokroatischen i.ibertragen von Johannes Wei
denheim.) 

В ULATOVIC, Miodrag: Heroj na magarcu. Roman. Beogradski izdavacko-graficki zavod, 
Beograd 1986 (МВ НМ). 

BULATOVIC, Miodrag: Der Held auf dem Riicken des Esels. (Roman). Wilhelm Heyne 
Verlag, Miinchen 1980. (Aus dem Serbokroatischen iibertragen von Ruth-Milena 
Gradnik.) 

COPIC, Branko: Prolom (roman). Nolit, Beograd 1982 (ВС Р). 

COPIC, Branko: Freunde, Feinde und Veпater. Roman. Berlin - Weimar, Aufuau Verlag 
1964. (Aus dem Serbokroatischen iibersetzt von Wemer Creutziger.) 

COPIC, Branko: Dozivljaji Nikoletine Bursaca. Svjetlost, Sarajevo 1989 (ВС DNB). 

COPIC, Branko: Die ungewiihnlichen Abenteuer des Nikola Bursac. Volk und Welt, Berlin 
1961. 
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Margita Snel-Zivanovic 

DER POSSESSIVE DATIV IN SCНIMPFWORTERN UND BETEUERUNGEN 
Zusammenfassung 

ln dieser ArЬeit wird der possessive Dativ in Schimpfwortern im Serblschen und Deutschen untersucht. 
Das Corpus ist den Werken jugoslawischer Schriftsteller entnornrnen und den OЬersetzungen dieser Werke im 
Deutschen. Man ging von den serblschen Belegen aus und Ьetrachtete die deutschen Entsprechungen. Es ergaben 
sich folgende Gruppen von OЬersetzungaquivalenten: die meisten Belege ( 18 - 33,33%) sind durch eine Praposi
tionalphrase iiЬersetzt worden, die zweite Gruppe durch den Anrede- bzw. emotionalen Norninativ ( 13 - 24,07% ), 
die fogende Gruppe durch einen Satz als Schimpfwort oder Ellipse (12 - 22,22%), weniger Belege (4 - 7,40%) 
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durch eine Nominalphrase und nur ein Beispiel (1 - 1,85%) durch den ethischen Dativ. Das Corpus von insgesamt 
54 Belegen umfaBt auch eine Gruppe (б - 11, 11 % ), die nicht tibersetzt ist, obwohl die Beispiele meistens ersetzbar 
sind. Vielleicht haЬen sich die OЬersetzer nicht genug bemtiht, in solchen Fiillen die entsprechende Ausd
rucksmёglichkeit anzuwenden. Solche Siitze ЫiеЬеn meist ohne emotionale Fiirbung. 
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Jelica Novakovic-LopuSi!ш, Filoloski fakultet u Beogradu 

REZULTATI KONTRASTIVNE ANALIZE GLAGOLA U 
NEMACKOM 1 NIZOZEMSKOM 1 NJIНOV А PRIМENA U 

LEKSIKOGRAFIJI 

Kontrastivna analiza rnorfosintakse i sernantike glagola u nernackorn i nizozernskorn, 
sprovedena u okviru rnagistarskog rada, irnala је prvenstveno za cilj da se stvori korpus 
kontrasta koji се Ьiti od pornoci svirna onirna koji su na neki nacin ukljuceni u proces nastave 
nizozernskog kao stranog jezika, Ьilo da se radi о piscima udzЬenika, sastavljacirna testova, 
leksikografima ili nastavnicirna. 

Na planu nastave stranihjezika rezultati ove kontrastivne analize mogu Ьiti od koristi 
za resavanje proЫerna interferencije koji је proucavan dosad pre svega kao proЫem 
uticanja struktura rnatemjeg jezika (L 1) na iskaze u stranorn jeziku (L2). lako se greske u 
toku ucenja stranog jezika ne svode sarno na greske interferencije, analize gresaka sprove
dene u Holandiji i Nemackoj na rnaterijalu nernackog kao L 1 i nizozernskog kao L2 
pokazale su da se skoro 98% gresaka rnoze pripisati interferenciji. Negativni uticaji SU, 

medutim, moguCi i izmedu stranih jezika. U radu se polazilo od srpskohrvatskog (SН) kao 
Ll, mada se to ne cini od presudnog znacaja. Dosadasnje iskustvo је, nairne, pokazalo da 
је opasnost od negativnog uticaja L2 na LЗ prisutna kod svih ciji је rnaternji jezik rnanje 
srodan sa LЗ nego sto је L2. 

Na planu leksikografije se и ovom radu polazi od Cinjenice da jos uvek ne postoji 
standardni srpskohrvatsko-nizozernski i nizozernsko-srpskohrvatski recnik i da radovi ove 
vrste predstavljaju neophodnu naucnu i strucnu osnovu za njihovu izradu. Zasad su, dakle, 
korisnici sa srpskohrvatskirn ili nekirn drugim manjim jezikom kao L 1 upuceni na strana 
dvojezicna leksikografska izdanja, u konkretnom slucaju na nemacko-nizozemski (D-N, 
1983) i nizozemsko-nemacki (N-D, 1986) recnik poznatog holandskog leksikografa Van 
Dalea. Bez obzira na sve kvalitete Van Daleovih izdanja, mnogi primeri pokazuju da on 
nije koncipiran kao produktivan recnik kad је nizozernski u pitanju jer implicitno polazi od 
toga da је on za veCinu korisnika maternji jezik. Primena rezultata kontrastivne analize 
sigumo Ьi povecala infoпnativnu vrednost ovih recnika i sprecila korisnike da usled 
nepostojanja prirnera uspostavljaju pogresne analogije izrnedu nernackih i nizozemskih 
struktura. U ovom radu се Ьiti dat pregled sarno onih kontrasta koji nisu zastupljeni u Van 
Daleovom nernacko-nizozernskom recniku (D-N 1983). 
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RAZLIKE U UPOТREBI POMOCNIН GLAGOLA U SLOZENIM PROSLIM VREМENIMA 

U uvodnom delu Van Daleovog nemacko-nizozemskog recnika (D-N 1983: 13 i d.) 
dat је kratak pregled gramatickih informacija koje su ponudene uz odrednice. Za razliku 
od nizozernsko-nemackog dela (N-D, 1986:18), gde se na upotrebu pomocnih glagola и 
nemackim slozenim proslim vremenima upucuje skracenicama <s>, <h>, tj. <hls>, и 
nemacko-nizozemskom delu se upotreba pomocnih glagola za gradenje slozenih proslih 
vremena и nizozemskom i ne spominje. 

U veCini slucajeva to, mozda, nije ni potrebno jer postoji velika sistemska podudar
nost. Као, na primer, kod jedne grupe glagola kretanja gde se, zavisno od realizacije 
objekatske ili direktivne dopune, koriste haben, tj. hebben ili sein, tj. zijn. 

schwimmen + haben/sein zwemmen + hebben/zijn 

Medutim, sledeCi primeri pokazuju da to nije uvek slucaj i da Ьi odgovarajuca 
informacija Ьila veoma korisna za onu grupu korisnika kojima nizozemski nije matemji 
jezik. 

kriechen + sein 
radfahren + sein 
reisen + sein 
steigen + sein 
wandern + sein 

kruipen + hebben/zijn 

fietsen + hebben/zijn 

reizen + hebben/zijn 

klimmen + hebben/zijn 

wandelen + hebben/zijn 

Kod sledecih primera se radi о razlici и interpretaciji semantosintaksickih osobenosti 
glagola. U nizozernskom se prevodni ekvivalenti dole navedenih nemackih glagola smat
raju neprelaznim glagolima koji oznacavaju promenu stanja i kao takvi grade slozena prosla 
vremena sa pomocnim glagolom zijn. PolazeCi od nemackog kao L2, vrlo је verovatno da 
Ьi moglo doci do interferencije nemackog na nizozemski. Bilo Ьi zato korisno da recnici 
pruzaju tu vrstu informacije. U Van Daleu (D-N 1983) је опа kroz primere ponudena и 
slucaju glagola aufltoren - ophouden, beginnen - beginnen, zunehmen - toenemen, 
vergessen - vergeten. U sledeCim slucajevima, medutim, korisnik ostaje uskracen za tu 
informaciju: 

abnehmen + haben 
gefallen + haben 
heiraten + haben 
promovieren + haben 
iiberqueren + haben 

afnemen + zijn 

bevallen + zijn 

trouwen + zijn 

promoveren + zijn 

oversteken + zijn 

RAZLIKE U V ALENТNOSTI 

Svi savremeni recnici uglavnom sadrze iscrpne informacije о valentnosti koje se 
temelje na rezultatima istrazivanja oblmnih korpusa. Razlike и teorijskim postavkama, 
medutim, cesto dovode do razlike и perspektivi i do manjkavih rezultata. Kontrastivna 
analiza nemackih i nizozemskih glagola sprovedena u okviru magistarskog rada а na 
temelju dependencijalnog modela Ulriha Engela (Engel 1988) i recnika valentnosti Engela 
i Sumahera (EngeUSchumacher 1978) dalaje rezultate koji mogu doprineti vecoj informa
tivnosti recnika. 
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1) Tranzitivnost - intranzitivnost tj, ЕЈ-ЕЗ 

OslanjajuCi se na klasicnu gramaticku terminologiju, Van Dale uz glagole kao 
osnovnu sintaksicku osobenost istice njihovu tranzitivnost, tj. intranzitivnost. Tako uz 
glagol helfen и nemacko-nizozemskom recniku (D-N 1983:629) stoji skracenica <onov. 
ww>, tj. intranzitivan, sto, izmedu ostalog, podrazumeva i nemogucnost gradenja licnih 
oЫika pasiva. 1 ovde se moze javiti opasnost od interferencije s obzirom da glagol helpen 
и nizozemskom moze graditi licne oЫike pasiva: 

Mir wurde geholfen. Ik werd geholpen. 

Primera koji Ьi ilustrovao tu razliku и Van Daleovom recniku nema. Ista ova primedba 
vazi i za sledece glagole: 

folgen - volgen 

gehorchen - gehoorzamen 

(ver)trauen - vetrouwen 

verweigern - weigeren 

2) Direktan objekat - predlozni objekat, tj. El-E4 

Poreden јет recenicnih obrazaca moze se uociti jedna grupa glagola koj а и nemackom 
diktira recenicni obrazac О 1 (subjekatska i objekatska dopuna) а и nizozemskom obrazac 
04 (subjekatska i prepozicionalna dopuna). Van Daleovi leksikografi, medutim, nisu 
registrovali sledece slucajeve: 

die Meinung andern 
Er iiЬt mit ihr Lesen. 

van mening veranderen 

Нiј oef ent haar in het lezen. 

3) Razlike и realizaciji dopuna 

а) Razlike и realizaciji prepozicionalne dopune, tj. Е4 

Kod glagola koji i u nemackom i u nizozemskom imaju dopunu u vidu predloznog 
objekta glavni izvor interferencije predstavljaju sami predlozi. Pri tom se polazi od 
znacenjske (а cesto i formalne) ekvivalencije izmedu predloga и nemackom i nizozem
skom: 

ап- аап mit- met 

auf- ор nach - naar; па 

aus - uit um-om 

bei - bij iiber - over 

fiir - voor von - van 

gegen - tegen vor - voor 

hinter - achter zu - tot 

in - in zwischen - tussen 

S obzirom na proЫem minimalnog kontrasta veoma је Ьitno da se registruju oni 
slucajevi gde postoji razlika и izboru predloga. Van Dale to uglavnom i cini, medutim, и 
nekim slucajevima i sami leksikografi podlezu interferenciji. Tako и nemacko-nizozem
skom recniku (D-N 1983: 154) stoji sledeCi primer: 

jmdn. zum Ingenieur ausbllden iem. tot ingenieur opleiden 
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Medutim, u Velikom recпik:u пizozemskog jezika (Vап Dale 1984:2006) i u Vап 
Daleovom пizozemsko-пamackom recпiku (N-D 1986:897) kao mogucпost u пizozem
skom se pomiпje samo predlog voor. 

Slicaп proЫem se javlja u slucaju glagola glauben i пjegovog пizozemskog ekviva
leпta geloven. U пemackom se kao predlogjavlja ап dokje u nizozemskom najfrekventniji 
predlog in, mada se pod odredenim semaпtickim ogranicenjima moze javiti i predlog аап. 
PolazeCi od primera iz Vап Daleovog пemacko-пizozemskog i nizozemsko-nemackog 
recпika mogao Ьi se steCi utisak da је predlog аап mnogo zastupljeпiji пеgо sto, zapravo, 
jeste. Ocigledno је da i sami leksikografi ponekad podlezu formalnoj slicnosti izmedu ova 
dvajezika. 

Jos јеdап primer ove vrste predstavlja glagol lernen i пjegov nizozemski ekvivalent 
leren. U nemacko-nizozemskom recniku (D-N 1983:839) datje sledeci primer kao ilustra
cija za receпicni obrazac 01) 4): 

aus den Fehlern der Geschichte lernen 

uit de fouten van de geschiedenis leren 

U пizozemsko-пemackom recпiku (N-D 1986:702), medutim, stoji: 

van zijnfouten leren 

aus seinen Fehlern lernen 

Odrednica lernen u Vап Daleovom пemacko-nizozemskom recпik:u (D-N 1983:839) 
moze posluziti i kao ilustracija interfereпcije пizozemskog па пemacki: 

*Er hat mir das Schwimmen gelernt* 

Нiј heeft те leren zwemmen. 

Osim pogresпog padeza, u nemackom primeru је upotreЫjeп i pogresan glagol. Та 
grcska sc potkrala zato sto nizozemski glagol leren ро znacenju pokriva i lernen i lehren. 

Za receпicпi obrazac 014) glagola produzieren, tj. produceren kod Van Dalea пета 
пijedпog primera. S obzirom na razliku и predlogu ta Ьi informacija svakako Ьila od koristi: 

Sie produzieren Lampen aus Kunststoff. 

Ze produceren lampen van kunststof 

u пemacko-пizozemskom recпiku пedostaje i primer za obrazac 04 glagola wahlen 
gde takode postoji razlika и odnosu па пizozemski ekvivaleпt kiezen: 

zwischen drei Kandidaten wahlen 

uit drie Kandidaten kiezen 

Ь) Razlike и realizaciji situativne dopune, tj. Е5 

Razlike se javljaju i и realizaciji dopune Е5, tj. supklasпo specificnog adverЬijala za 
mesto. Sledecu razlik:u Van Dale ne sigпalizira: 

Er liegt am Strand. Hij ligt QJl. het strand. 

с) Razlike и realizaciji verbativne dopune, tj. Е9 

Uz glagol finden se verbativna dopuпa u пemackom realizuje kao da8- receпica dok 
и пizozemskom iza glagola vinden sledi infinitivska recenica. Vап Dale, medutim, пе 
signalizira ovu razliku: 

Ich finde, da8 es nicht dazu pa8t. 

Ik vind het er niet Ыј passen. 
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4) Razlike и naglasku kod prefigiranih glagola 

1 u nemackom i u nizozemskom postoji odredeni broj prefiksa koji zavisno od 
znacenja mogu Ьiti naglaseni, tj. razdvojivi, i nenaglaseni, tj. nerazdvojivi. U Van Daleo
vom nemacko-nizozemskom recniku је kod same odrednice akcenat naznacen apostrofom 
koji u slucaju naglasenog prefiksa stoji ispred istog, а u slucaju nenaglasenog prefiksa stoji 
ispred glagolske osnove. Kod nizozemskih prevodnih ekvivalenata naglasak nije naznacen 
ali se on cesto moze zakljuciti iz primera koji sadrze licni glagolski oЫik ili oЫik participa 
perfekta. Kod nekih slucajeva, medutim, gde postoji f ormalna podudarnost ali i razlike u 
akcentuaciji, nisu dati primeri koji Ьi tu razliku ilustrovali tako da se lako moze doCi do 
pogresnog zakljucka da је to "isto kao i u nemackom". Sledece razlike Van Dale (D-N 
1983:1311i1434) ne registruje niti ilustruje primerima: 

iiberschlagen - overslaan 

widerspiegeln - weerspiegelen 

widersprechen - tegenspreken 

5) Prohlemi polisemije 

Kod velike veCine leksema susrecemo se sa polisemijom. Као jedan od proЫema 
javlja se rangiranje prevodnih ekvivalenata pojedinih semema. Stice se utisak da su se 
leksikografi Van Dalea prilikom rangiranja prevodnih ekvivalenata cesto rukovodili for
malnom slicnoscu sto, medutim, и mnogim slucajevima ne odrazava i frekventnost. 
Korisnici kojima ni nemacki ni nizozemski nisu maternji jezik oslanjaju se upravo na rang 
kao odraz frekventnosti. Као ilustracija neka posluze sledeCi primeri preuzeti iz Van 
Daleovog nemacko-nizozemskog recnika: 

aufheben 

1 0.1 opheffen - орпетеп, oplichten, optillen 

0.2 opheffen - opsteken, omhoogsteken, verheffen 

einlassen 

1 0.1 in-, Ьiппеп-, toelaten 

entflammen 

1 0.1 ontvlammen - uitbreken, oplaaien, in liefde ontsteken 

11 0.1 ontvlammen - doen oplaaien, hevig verliefd maken 

verschreiЬen 

1 0.1 verschrijven 

0.2 vermaken 

0.3 voorschrijven 

Kod prva tri primera se medu sinonimnim prevodnim ekvivalentimajednog semema 
kao prvi rangira onaj koji је formalno najslicniji а пе onaj koji је najfrekventniji. 

U poslednjem primeru mozemo videti kako se vise semema rangira ро formalnoj 
slicnosti а ne ро frekvenciji. Pogledamo li, naime, и jednojezicni nemacki recnik (Wahrig 
1986: 1372), videcemo da је kao prvo znacenje rangirano опо koje је и Van Daleovom 
recniku rangirano tek kao trece. 

Iz dosadasnjeg pregleda se moglo videti da rezultati kontrastivne analize mogu 
pomoci leksikografu и odaЬiru materijala i poboljsanju informativnosti recnika. 
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Биљана Мишић Илић, Филозофски факултет, Ниш 

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА И ПРЕВОЂЕЊЕ КАО 

ОБЛИК ЈЕЗИЧКИХ ВЕЖБИ 

У време када контрастивна анализа (даље: КА) као научна дисциплина 

улази у своје зрело доба, изгледа да су се и многе "дечије болести" стишале. 

Посебно бурно поглавље о односу КА и наставе страних језика чини се да је 

решено тако што се клатно, додирнувши оба екстрема, сада зауставило. Са

дашње гледиште, иако КА одриче својство "чудотворног лека", признаје да она 

ипак задржава место у настави страних језика. Ту се првенствено мисли на 

индиректну примену резултата КА у селекцији и градирању наставне грађе 1 • 
Такође се помиње и "јасна и поуздана примена резултата КА у настави о језику 

на вишим курсевима"2 • И само постојање КА као универзитетског предмета 
иде у прилог тези о важности контрастивног приступа за учење страног језика. 

На оним језичким групама где оваквог предмета нема, као што је група за 

англистику Филозофског факултета у Нишу, и где се настава одвија на страном 

језику који се изучава, вежбе превођења се намећу као једино место где се 

успоставља директна веза између страног и матерњег језика. Треба истаћи да 

су вежбе превођења један од облика језичких вежби чији је првенствени циљ 

учење језика, а тек касније и учење технике превођења као посебне вештине.3 

Већ у самој припреми материјала за вежбе превођења налазимо потврду 

неспорног става о могућности примене резултата КА у избору и усмеравању 

наставне грађе. Из вишегодишњих контрастивних проучавања енглеског и 

српскохрватског језика проистекла је и обимна литература. Вишетомни збор

ник YSCECP4
, магистарске и докторске тезе, бројни зборници радова са научних 

и стручних скупова, као и јединствена контрастивна граматика именичке групе 

праћена вежбањима за превођење5 , представљају изузетно богат извор подата-

Ђорђевић, 1982, 134-135, 139. 

Димитријевић, 1983, 36. 

Јовановић, 1981. 
4 Yugoslav Serbo-Croatian - English Contrastive Project, ed. R. Filipovic, 1969- 1979, Zagreb. 

Ђорђевић, 1989а, 19896. 
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ка о резултатима контрастивних истраживања на свим језичким нивоима. По

знавање те литературе наставнику може бити један од поузданих путоказа како 
при избору текстова за превод тако и у самом процесу превођења. Осим тога, 

одређене језичке појаве или категорије које се појављују у текстовима за 

превод могу се додатно илустровати превођењем изолованих реченица или 

делова реченица, примера из литературе контрастивних истраживања. 

Иако о месту КА у самом процесу наставе постоје врло опречни ставови, 

ми бисмо се сложили са оним мишљењима која у контрастирању виде и корисну 

наставну технику, нарочито на вишим нивоима учења језика6 Когнитивна тео
рија истиче да је процес усвајања нових знања умногоме олакшан ако се она 

доведу у везу са оним што је већ познато. Заиста би било нелогично ако би се 

при учењу страног језика потпуно занемарило студентова знање матерњег 

језика и знање о језику уопште, поготову када се има у виду и универзалистичка 

хипотеза о сличности свих језика, као и то да се лингвистички контраст дефи

нише као разлика у сличности.7 Када се ради о језичким вежбама превођења, 
не може се пренебрећи удео који контрастирање језика игра у процесу провође
ња. 8 Успостављање преводне еквиваленције између текстова два језика9 није 
само себи циљ, већ студенте треба навести и да описивањем и упоређивањем, 

дакле свесном и усмереном интелектуалном активношћу, уочавају поклапања, 

сличности, контрасте и разлике између енглеског и српског језика на различи

тим језичким нивоима. Другим речима, на овај начин се код студената интуи

тивно знање језика претвара у интелектуално. 

Најзад, треба поменути и удео КА у анализи грешака, што се годинама 

сматрало кључним местом у педагошки усмереним контрастивним истражива

њима. Користећи резултате КА, могуће је у студентским преводима препозна

ти грешке које су последица интерференције матерњег и страног језика. (Неки 

аутори, разликујући директне и индиректне контрастивне грешке, и грешке 

"избегавања", чак иду тако далеко да сматрају "да је 80 до чак 100% грешака 
контрастивне провенијенције" 10). У вежбама превођења не треба занемарити 
ни грешке које се јављају у изражавању на матерњем језику а настају под 
утицајем структура страног језика 11

• Драстични примери типа "Она је ставила 
свој шешир на своју главу", или, чак, "Онај е ставила њен шешир на њену главу", 

затим преношење енглеског обавезног слагања вре:v1ена у српски, изостављање 

неког обавезног дела у српском зато што га нема у енглеском тексту, само су 

неке од честих грешака ове врсте. 

На примерима из праксе на групи за англистику Филозофског факултета 
у Нишу илустроваћемо неке од могућности примене КА у вежбама превођења, 

која су само део система у настави језика. Оне су у том систему хоризонтално 

повезане са теоријским предметима (Морфологија, Синтакса, Фонетика, Увод 

Риђановић, 1981, 297-300; Секулић, 1983, 141-145. 

Михаиловић, 1980, 12. 

Хлебец, 1989, 22-29. 
9 Catford, 1965/1974:20 "Translation may Ье defined as follows: the replacement of textual material in one 

language (SL) Ьу equivalent textual material in another language (TL)". 
10 Риђановић, 1983, 14. 
11 Фишер-Поповић, 1989, 57-67. 
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у лингвистику, Семантика), вежбама из теоријских предмета и осталим језич
ким вежбама на одређеној години студија, а постоји и вертикална повезаност 
самих вежби превођења од 11 до IV године. 

Иако на првој години нема вежби превођења, у оквиру граматичких вежби 

се понекад преводе реченице које илуструју одређену морфолошку појаву 
(неки процес грађења речи или глаголску категорију, на пример) или неку 

синтаксичку особеност, уз познату и врло једноставну лексику. Анализом 

преведених реченица се уочавају сличности и разлике између енглеског и 
српског. 

На другој години се највећа пажња посвећује граматици па се и у вежбама 

превођења полази од тога да превод на енглески буде граматичан. Ради се, 

између осталог, на правилној употреби глаголских времена и осталих глаголс

ких категорија у тексту, нарочито оних којих нема у српском (present perfect, 
future perfect), на различитим реченичним обрасцима (на пример: 'Осећала се 
добро' где ће у енглеском последњи елемент бити придев - образац N L V Adj), 
на различитим конструкцијама координације и субординације, на већој употре

би безличних глаголских облика у енглеском, и слично. 

Часови вежби углавном се организују тако што студенти код куће преведу 

текст, а на часу се, идући од једне до друге реченице, у дискусији и кроз 

коментаре, утврђује најприхватљивија верзија (не увек само једна). Када се 

тако успостави преводна еквиваленција, може се прећи на детаљнију анализу 

одабраних језичких појава и на тражење могућих формалних кореспондената. 
Тако, на пример, реченицу која у српском садржи релативну клаузу, студенти 

ће најчешће превести енглеском релативном клаузом са релативном замени

цом which и резултат ће бити граматичан. Међутим, треба их подсетити и на 
друге могућности: на релативну кла узу са релативном заменицом that, са нултом 
релативном заменицом, на скраћивање релативне клаузе партиципом. Управо 

на тај начин долази се до кореспондената за одређену категорију, а који ће од 

њих бити и најбољи преводни еквивалент, зависи, наравно, од много других 

фактора у датом контексту. 

На трећој години студија, када је највећи део енглеске граматике савладан, 

првенствено се ради на богаћењу вокабулара лексиком из разних сфера свако

дневног живота, на тражењу могућих синонима и антонима, на идиоматском 

начину изражавања, на повезивању реченица у веће целине. На вежбама пре

вођења, уз увођење у основе технике превођења, посебно се анализира она 

лексика код које постоји однос дивергенције, где насупрот једној српској речи 

стоји више енглеских (на пример, српској речи број у енглеском одговарају речи 

number, numeral, digit, сору, issue, size 12
). Анализом компоненти значења налазе 

се одговарајући преводни еквиваленти у датом контексту и указује се на друге 

могуће преводне еквиваленте у другим контекстима, да би се касније та знања 

применила у преводу са српског на енглески. Да су студенти свесни оваквих 

односа конвергенције и дивергенције, као и полисемије, потврђују и њихове 

12 Ђорђевић, 1987, 72: земља: earth, ground, land, contry, soil 
Хлебец, 1989, 25-26: жртва: victim, sacrifice, offering; игра: game, play, dance. 
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многобројне контрастивна-преводилачке игре речи као што су, на пример, 
питање "What is the third face of do?" или реченица "Не translated the old lady to the 
other page of the street." 

Студенти четврте, завршне године несумњиво већ поседују висок степен 

знања енглеског језика, када се тежи и развијању комуникативне компетенције, 

што подразумева и веће укључивање лексичког, текстуалног и културолошког 
нивоа у наставу језика. У оквиру теоријског предмета Семантика изучавају се 

и основе лингвистике текста, теорије комуникације и прагматике. На часовима 

превођења сада се више пажње посвећује и самој вештини превођења. Превође

ње се посматра као специфични "облик комуникације код кога се неки ванје

зички садржај, претходно изражен у једном језику, преноси у неки други 

језик." 13 Тежи се не само тачном, граматичком преводу, већ и адекватном 
преводу. 14 

Текстови који се преводе су разноврсни по тематици, стилу, регистру, 
степену формалности. Код овог последњег треба поменути да између енглес

ког и српског постоје и приличне културолошке разлике, да се на енглеском 

неке ствари изражавају много деликатније. На пример, за наше "Мислим да 

ниси у праву" адекватан превод је антонимијски "1 don't think you're right". 

Уопште, текстови "јаче обојени" страном културом (као, на пример, но

вински чланци) представљају и тежи задатак, што иде у прилог тврђењу да 

"превођење није само међујезичка него и међукултурна операција" 1 •• Када се 
уз објашњења и консултовање разних приручника превазиђу проблеми интер

претације, приступа се својеврсном контрастирању елемената културе. Наред

ни проблем представља и преношење садржаја у други језик, у коме понекад 

тих елемената културе уопште нема. Студентима се најчешће препоручује да 

значење лексичке одреднице изворног језика рашчлане на семантичке компо

ненте, семеме, а затим се одговарајуће семеме траже у језику циљу, да би се 

потом тражиле и лексеме које обухватају што више тих семема, или бар оне 

најопштије. Такве лексеме је понекад могуће употребити у тексту превода. 

Уколико није, постоје, наравно, и друга решења, али то већ залази у обимно и 

сложено питање превођења културолошких одредница. Оно што је важно при 

превођењу је да студенти не само проширују своја знања о t;траној култури, већ 

им се и указује на неке основне технике које им могу помоћи да културолошке 

одреднице пренесу у други језик. 

Приликом превођења посматра се и текстуални ниво, оно што текст чини 

текстом. Води се рачуна о анафоричним и деиктичким елементима, кохезији, 

о задржавању исте тематско-рематске структуре, што није увек једноставно 

када се ради о српском и енглеском, језицима који се врло разликују по тако

званој "слободи реда речи". 

На лексичком нивоу контрастивна анализа колокација представља знача

јан део рада на преводу. Између осталог, студенти добијају и задатак да за неку 
именицу, глагол, придев из текста пронађу могуће граматичке или лексичке 

13 Бугарски, 1986, 120. 
14 Бугарски, 1986, 138. 
15 Бугарски, 1986, 111. 
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колокације, а затим и њихове преводне еквиваленте, да би се упоређивањем 

уочила поклапања и разлике. 16 Овакав тип вежбе је значајан јер скреће студен
тима пажњу на колокациони елемент значења. Неубичајене и погрешне коло

кације у студентским преводима, не само на страни, већ и на матерњи језик, 

толико су честе да наводе на помисао како фразе типа "а passionate smoker" и "а 
heavy lover" нису само плод маште духовитих лингвиста. 

Надамо се да ови примери из праксе потврђују наш став да КА треба да 
има одређено место у настави страног језика на филолошким групама. Смат

рамо да контрастивни приступ може допринети не само успешнијем савладава

њу страног језика, већ, илустрацијом и практичном применом знања из 

теоријских предмета, и бољем учењу о језику, које је будућим филолозима 
такође потребно. 

У овако оријентисаним вежбама превођења студент се учи и да описује и 

упоређује и охрабрује да прави своје приручне "мини контрастивне граматике", 
своје "мини речнике колокација", да открива технике које му могу олакшати 

превођење одређених граматичких категорија. Није занемарљиво ни то што се 

довођењем страног језика у непосредну везу са матерњим, проширује и свест о 

матерњем језику и његовим особеностима. Са тачке гледишта будућих прево

дилаца, а то ће несумњиво бити професионално усмерење знатног броја студе

ната, та свест о односу неких аспеката страног и матерњег језика може бити 

врло значајна. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Бугарски, Р. (1986): ЛинzвисШика у йримени, Београд, Завод за уџбенике и 
наставна средства. 

Catford, Ј.С. (1955/1974): А Linguistic Theory of Translation, London, OUP. 

Димитријевић, Н. (1983): "Шта данас значи примена контрастивне анализе у 
настави страних језика?'', КонШрасШивна анализа и насШава сШраних 

језика, зборник, Београд, Друштво за примењену лингвистику Србије, 

33-41. 

Ђорђевић, Р. (1987): Увод у конШрасШирање језика, Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства. 

Ђорђевић, Р. (1989)а: Енzлески и срйскохрваШски језик: КонШрасШивна zрама

Шика именичке zруйе, Беоzрад, Научна књиzа. 

Ђорђевић, Р. ( 1989)б: Енzлески и срйскохрваШски језик: Вежбања за йревођење, 
Београд, Научна књига. 

Фишер-Поповић, А. (1989): "Анализа грешака студената англистике у писме
ном превођењу са енглеског на српскохрватски језик", Живи језици, 31, 
1-4, 57-67. 

Хлебец, Б. (1989): ОйшШа начела йревођења, Београд, Научна књига. 

16 Упоредити са lvir, Tanay (1976) 

280 



lvir, V. i V. Tanay (1976): "The Contrastive Analysis ofCollocations: Collocational Ranges 
of Make and Take with Nouns and their Serbocroatian Correspondents", YSCECP, 
Reports 1 О, 20-50. 

Јовановић, М. (1981): "Превођење као облик језичких вежби у настави страних 
језика на универзитетском нивоу", рад читан на скупу Превођење и наста

ва страних језика, Друштво за прим,ењену лингвистику Србије, Београд. 

Yugoslav Serbo-Croatian - English Contrastive Project (YSCECP ), ed. R. Filipovic, Zagreb 
- Washington D.C., Institute of Linguistics - Center for Applied Linguistics, (1969-
1979). 

Михајловић, Љ. ( 1980): "Лингвистички појам контраста", КонШрастивна језич
ка истраживања, зборник радова, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, 

11-13. 

Риђановић, М. (1981): "Учење контрастирањем", Годишњак Савеза друштава 
за йримењену лин:Zвистику Јуzославије, Загреб, Свеучилишна наклада 

Либер, 297-300. 

Риђановић, М. ( 1983 ): "Дилеме и перспективе контрастивне лингвистике", Кон
трастивна анализа и настава сШраних језика, зборник, Београд, 

Друштво за примењену лингвистику Србије, 13-19. 

Секулић, В. (1983): "Контрастивна анализа у разреду", Контрастивна анализа 
и настава страних језика, зборник, Београд, Друштво за примењену 

лингвистику Србије, 141-149. 

Biljana Misic /lic 

CONTRASTIVE ANAL YSIS AND TRANSLATION AS А FORM OF LANGUAGE EXERCISES 

Translation as а foпn of language exercises in foreign language teaching at the university level has, as its 
primary aim learning of а language, but also the study about language, and the practicing of the translation skill 
itself. Since these exercises estaЫish the direct contact between the foreign language and the mother tongue, it is 
advisaЫe to include some elements ofCA. This is indirectly manifested in applying the results ofCA in selection 
and preparation of the material for the exercises, as well as in error analysis. Moreover, the contrastong procedure 
itself is а valuaЫe teaching techinque, because it directs the students both to search for correspondents and to 
estaЫish traslation, semantic equivalence. Exarnining and explaining sirnilarities, contrasts, and differences 
between two languages at grammatical, lexical, textual, and cultural level is significant not only for \earning the 
foreign language, but also for the bener understanding of the mother tongue. 
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Savka Вlagojevic, Filozofski fakultet, Nis 

О NEКIM PROBLEMIMA PREVODENJA ENGLESКE 
INFLEKCIONE GENIТIVSКE FRAZE NA SRPSКI JEZIK 

Prevodenje engleske inflekcione genitivske fraze razmatrace se na tri nivoa koji 
metodoloski mogu da oznacavaju i nivoe prevodilacke vestine i znanja: 

1) Prvi nivo predstavlja utvrdivanje kategorijalnih korespondenata genitivske inflek
sione fraze polaznog (engleskog) jezika u jeziku cilju (u srpskom jeziku), sto је pocetna 
tehnika prevodenja u ostvarivanju tacnog, "semantickog" prevoda. 

2) Na drugom nivou se istrazuju sve mogucnosti prevoda uvodenjem prevodnih 
ekvivalenata i razresavaju se potencijalne sintaksicke dvosmislenosti genitivske inflekcio
ne fraze и engleskom jeziku. 

3) TreCi nivo se ogleda и iznalazenju svih onih jezickih mogucnosti kojima Ьi se 
ocuvale, odnosno zadrzale dvosmislenosti iz polaznog jezika, Ьilo da su one sintaksicko
semantickog, odnosno semanticko-leksickog tipa, jer su deo autorove igre reci ili humora, 
to jest odlika autorovog stila. 

1. Utvrdivanje kategorijalnih korespondenata jezickog segmenta polaznog jezika u 
jeziku cilju smatramo pocetnom fazom и obrazovanju buduceg provodioca. Vezbanja ove 
vrste pomazu da se stekne rutina prevodenja jednostavnih jezickih uzoraka, koji ne 
zahtevaju prevodiocevu kreativnu intervenciju drugim raspolozivim jezickim obrascima. 

Као sto је receno, jezicki segment polaznogjezika ovde се Ьiti genitivska inflekciona 
imenicka fraza. U anglistickoj terminologiji pod genitivskom inflekcionom imenickom 
frazom podrazumevamo slozenu imenicku frazu, odnosno jednu endocentricnu konstruk
ciju cija је glavna, upravna rec premodifikovana flektivnim, odnosno sintetickim geniti
vom. Pored toga sto је modifikovana genitivom, imenicka fraza ovog tipa moze imati i 
sledece premodifikatore i postmodifikatore: 

1) samo genitivske reci, 

2) samo upravne reci, 

3) cele imenicke fraze. 

Distribucija modifikatora, medutim, ponekad nije jasno odredena, sto otvara proЫem 
dvosmislenosti imenicke fraze, о сети се Ьiti reci и radu. 
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1. Engleski inflekcioni genitiv i njegovi formalnogramaticki korespondenti u srpskom 
jeziku mogu se javiti u relaciji 1: ! , 1 :2 i 1 :3, sto znaci da је viseclana ekvivalencija za ovaj 
jezicki segment iz engleskog jezika u srpskom jeziku veoma cesta. 

Kategorijalni korespondenti odnosa 1: 1 oznacavaju daje dati kategorijalni korespon
dent jedini moguc i da је semanticki precizan; to Ьi za inflekcioni genitiv Ьili sledeCi: 

1) prisvojni pridev 

Johп's house = Dzoпova kuca 

Miltoп's poetry = Miltoпova poezija 

2) posesivni genitiv 

Му frieпd's apartmeпt = Staп mog prijatelja 

The Кiпg of Eпglaпd's power =Мос kralja Eпgleske 

James Joyce's stories = price Dzemsa Dzojsa 

George Eliot's апd Dickeпs 's пovels = Romaпi Dzordz Eliotove i Dikensa 

3) vremenski pridev 

ап afternooп's walk = popodпevna setпja 

4) lokativ 

New York's Liпcolп Ceпter = Liпkolпov ceпtar и Njujorku 

5) akuzativ sa predlogom 

А Childreп's Ceпter = Ceпtar za decu 

2. U jezickoj realnosti, medutim, veoma cesto nailazimo па odnos 1 :2, sto znaci da 
jednom engleskom inflekcionom genitivu mogu odgovarati dva kategorijalna koresponden
ta u srpskom jeziku: 

1) opisni pridev, odnosno posesivni genitiv 

а wотап 's coat = zeпski kaput; kaput пеkе zепе 

2) prisvojni pridev, odnosno posesivni genitiv 

Ипсlе Staп апd Auпtie Mary's house = ujka Steпova i ијпа Mariпa kuca; 
kuca ujka Steпa i ијпе Meri 

3) opisni pridev, odnosno analiticki genitiv 

ап hour's delay = jedпocasovпo zakasпjeпje; zakasпjeпje odjedпog sata 

4) opisni pridev, odnosno akuzativ sa predlogom 

Womeп's College = zeпski koledz; koledz za zепе 

5) prisvojni pridev, odnosno dativ 

The Кiпg's praise1 = kraljeva pohvala; pohvala kralju 

Medutim, navedeni ekvivalentni parovi nisu iste prirode. Neki predstavljaju dvoclane 
kategorijalne ekvivalente i njihov izbor је slobodnog karaktera. То znaCi da se ekvivalenti 
nalaze u odnosu slobodne varijacije i odluk:a da se izabere jedan, odnosno drugi, najcesce 
је samo pitanje stila. Takav је slucaj u primerima 2, 3 i 4. Medutim, parovi pod 1 i 5 
predstavljaju prevodne ekvivalente koji se nalaze u odnosu komplementarne distribucije, 

1 Eckersley, 1966:47. 
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takode је veoma slican u strukturalnom i leksickom smislu. Medutim, dok se prvi primer 
moze prevesti Ьilo prisvojnim pridevom (vladina ekonomska politika), Ьilo posesivnim 
genitivom (ekonomska politika vlade), to se drugi pridev iskljucivo prevodi posesivnim 
genitivom spoljna politika zemlje. Razlog ovome је sto se u srpskomjeziku prisvojni pridev 
imenice 'zemlja' ne upotreЫjava sem u smislu Zemlje kao planete: 'Zemljin satelit', 
'Zemljina kugla' itd. Isti slucaj је i sa engleskim imenicama 'city', 'town', 'firm', 'enterprise', 
koje se u genitivskoj formi prevode iskljucivo srpskim posesivnim genitivom, nikada 
prisvojnim pridevom. Mesni pridev је ovde moguc: City's Council = gradsko vece, u 
funkciji klasiЩcativnog genitiva. 

5. Genitivska inflekciona formaje slablje emfaticko sredstvo od analitickog genitiva5 

te se pri njegovom prevodenju treba pre odluCiti za neutralniju nego za naglaseniju 
varijantu; stoga: Serbla's medieval monasteries su srpski srednjovekovni manastiri, dok Ьi 
frazi iz srpskogjezika srednjovekovni manastiri Srblje ро emfaticnosti iskaza Ьiо Ыizi oЫik 
analitickog genitiva the medieval monasteries ој Serbla. 

Ш. Jedan od najtezih proЫema s kojima se prevodilac moze suocitijeste zadrzavanje 
dvosmislenosti polaznog jezika i istrazivanje onih jezickih mogucnosti kojima Ьi se ta 
dvosmislenost prenela na prevodni jezik. Ovo svakako prevazilazi rutinski prevod i podize 
ga na nivo kreativnog prevoda. 

Eckersley ( 1966:50) navodi saljivu anegdotu gde amЬiciozna majka pita istaknutog 
muzicara о izvodenju muzicke numere svoje kceri koristeCi frazu ту daughter's execution, 
na sta muzicar komentarise da Ьi execution, ovde u smislu poguЬljenja, Ьila izvrsna ideja. 
Humor ove anegdote је ocigledno komЬinacija dvostruke dvosmislenosti: neizdiferencira
nog subjekatsko-objekatskog odnosa upravne reci execution i gentivske reci daugther's, 
kao i same leksicke dvosmislenosti reci execution. 

Da Ьi prevodilac mogao da otpocnc trazenje moguceg i najboljeg prevodnog ekviva
lenta, on pre svega mora da pronikne и karakter dvosmislenosti koju ovoga puta ne treba 
da rezresava, vec da је, sto је moguce priЫiznije, prenese citaocu, i time ocuva smisao 
autorovog humora. U tom procesu prevodilac se mora sluziti svim raspolozivim jezickim 
sredstvima. 
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Savka Вlagojevic 

ТНЕ TRANSLATION OF ENGLISH INFLEXIONAL GENIТIVE PHRASES INTO SERBIAN 
(Summary) 

The trans\ation of English inf\exiona\ genitive phrases into SerЬian сал Ье treated at three different leve\s, 
which methodological\y corтespond to the Jeve\s of а translator's skill and knowledge: 

1) finding forma\ corтespondents as the means of ап exact, 'semantic' tпms\ation, 

2) exploring the possiЬilities of translating Ьу means of equvalences and solving some syntactic ambiguities, 

3) retaining the semantic amЬiguities which are the component of the author's sty\e (the word play, humotir, 
etc.) 

The paper a\so classifies the possiЬ\e amЬiguities of inflexional gentive phrases and anticipates some of 
the proЬ\ems in translating the inflexional genitive phrases with different kinds of noun-head premodifiers. 
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Agnes Sabo, Visa tehnicka skola, Subotica 

ANALIZA NEКIH JEZICКIH KARAKTERISTIKA 
NAUCNO-STRUCNIH TEKSTOV А U PREVODIMA 

STUDENATA TEHNICКIH NAUKA 

U ovom radu zelim prikazati rezultate jednog jezickog eksperimenta sprovedenog sa 
studentima tehnickih nauka na Visoj tehnickoj skoli u Subotici. Zbog ogranicenosti u oЬimu 
sada zelim prikazati samo rezultate analize jedne jezicke karakteristike engleskog naucno
strucnog teksta, prevodne varijante engleskih nominalnih sintagmi na srpski odnosno 
madarskijezik. Cilj radaje Ьiо da se preko analize gresaka studenata u raznim kategorijama 
eпgleskih пошiпаlпih siпtagmi utvrde пajcesCi tipovi gresaka i razlike izmedu struktura 
neprihvatljivih prevodnih varijanti u grupama studeпata sa srpskim odnosno madarskim 
maternjim jezikom. 

Jezickom testuje prethodilo anketiranje studenata nakon cega su doЬijeпi Ыizi podaci 
о strukturi dveju grupa studenata. N а osnovu odgovora na pitanje koju је ocenu ucenik imao 
u zavrsnom svedocanstvu zakljucilo se da su studenti оЬе grupe и proseku imali осепu 3.9, 
sto velika veCina (preko osamdeset posto) smatra realnom, i da, ро licnoj oceni, njihovo 
trenutno znanje engleskog jezika је dovoljпo za razumevanje teksta sa recnikom. Odgovori 
na pitanje 'na kom jeziku student prati sredstva masovne komunikacije' razlikuju se и 
zпatnoj meri. U prvoj grupi, gde su Ьili studenti koji prate пastavu па srpskomjeziku, skoro 
60% cita stampu i slusa radio ili tv samo па srpskom i 20% redovпo prati sredstva masovne 
komuпikacije i па srpskom i па eпgleskom jeziku. U drugoj grupi studeпata koji slusaju 
nastavu па madarskom jeziku ima vise dvojezicnih osoba, oko јеdпе treciпe koristi srpski 
i madarski jezik za informisaпje. Vise od 30% studenata u ovoj grupi је izjavilo da redovпo 
Citaju na tri jezika (srpskom, madarskom i eпgleskom). Strucпu literaturu preko 70% 
studenata и prvoj grupi cita samo па srpskom, dok пajveCi broj anketiraпih studenata и 
drugoj grupi (skoro poloviпa) је rekao da strucnu literaturu prati i па srpskom i па 
madarskom jeziku. Oko 20% studeпata и prvoj grupi cita strucпu literaturu i па srpskom i 
па engleskom jeziku. U drugoj grupi procenat ovih studenata se skoro пе razlikuje od prve 
grupe. Na osnovu ovih i drugih odgovora se moglo zakljuciti, da pored veceg broja 
dvojezicпih studeпata u grupi sa madarskim nastavnim jezikom, struktura testiraпih stude
пata је priЫizпo ista. 
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Dve grupe ро 45 ucenika, koji su slusali nastavu na srpskom (grupa 1) odnosno na 
madarskom jeziku (grupa 2), zamoljeni su da prevedu jedan strucni engleski tekst na svoj 
maternjijezik и kojemje Ьilo 15 nominalnih sintagmi. Posto је cilj eksperimenta Ьilajezicka 
analiza sintagmi, а ne terminoloska, vazno је Ьilo znati kako su studenti shvatili englesku 
sintagmu, tj. gramaticke odnose izmedu elemenata sintagme, а manje је Ьila Ьitna upotreba 
tacnog termina za pojedine izraze. Za olakSanje terminoloskih poteskoca studenata i 
doЬijanje prevodnih varijanti sa priЫizno istim terminima koji su omogucili laksu procenu 
studenti su na jednom posebnom listu doЬili spisak svih reci и tekstu ро abecednom redu 
sa moguCim varijantama znacenja iz strucnih i/ili knjizevnih recnika na srpskom, odnosno 
madarskom jeziku. Tokom analize, pored prevodnih varijanti koje su nudili recnici, i koje 
su Ьile navedene na listi reci, prihvatale su se i one gde su studenti za pojedine izraze 
upotreЬili neku drugu rec ili termin, dogod su ostali и domenu znacenja te reci. Na primer 
za premodifikator sintagme moving parts mnogi su koristili termin mehanicki, koji ne 
navodi tehnicki recnik ali koji se и datom tekstu moze smatrati odgovarajucom prevodnom 
varijantom. 

Engleske sintagme su podeljene и tri kategorije: sintagme tipa imenica+imenica, 
deverbalni pridev -ing+imenica i slozeni deverbalni pridev -ed+imenica. 

N+N -ing+N -ed+N 

design process complex drawing package previously designed parts 

time schedule reshaping operation computer-aided manufacturing 

run time manufacturing drawing manually programmed machines 

computer numeric control old designing staff hexagonal-shaped part 
machines 

tool path old time-teted programming 
techniques 

moving part 

Nakon analize tipova neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata оЬе grupe и sve 
tri kategorije nominalnih sintagmi rezultati su ukazivali na Cinjenicu daje najveCi procenat 
lose tumacenih sintagmi medu studentima prve grupe Ьiо preveden genitivnom konstruk
cijom, dok su procentualno najbrojnija neprihvatljiva resenja studenata iz 2. grupe imala 
pridevsku konstrukciju. Grafikon neprihvatljivih prevodnih varijanti navedenih engleskih 
sintagmi ilustruje najcesce gramaticke konstrukcije koje su studenti odabrali. 
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Procentualno izrazeni broj tipova neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata оЬе grupe u sve 
tri kategorijc norninalnih sintagmi 

(P=konstrukcija sa genitivom; A=pridevska konstrukcija; Pr=konstrukcija sa prepozicijom; 
NN=konstrukcija tipa imenica+imenica; V=glagolska konstrukcija) 
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Krive ovog jezickog eksperimenta takode pokazuju da su studenti 1. grupe mnogo 
cesce pokusali da prevedu neku englesku sintagmu sa prepozicijom nego studenti 2. grupe, 
i da niko iz 1. grupe nije pokusao prevesti nijednu englesku sintagmu na srpski jazik sa 
konstrukcijom imenica+imenica, dok је to kod studenata 2. grupe Ьiо treCi najcesCi izvor 
gresaka. 

Graficki prikaz tipicnih neprihvatljivih resenja ро pojedinim kategorijama sintagmi 
dao је sledece rezultate: 

18 

16 

14 

12 
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2 

р А 

r:IGrupa 1 

OGrupa 2 

NN v 

Procentualno izraien broj tipova neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata оЬе grupe LI 

kategoriji nominalnih sintami tipa N+N 

Najcesca neprihvatljiva konstrukcija studenata prve grupe u ovoj kategoriji nominal
nih sintagmi је prevodenje engleskog imenickog premodifikatora sa pridevom ( design 
process - konstruktorski proces; run time - radno vreme; computer numeric control 
machines - kompjuterizovana kontrolna masina, numericko - kontrolne kompjuterske 
masine), dok studenti druge grupe procentualno imaju najveCi broj neprihvatljivih resenja 
sa genitivnom konstrukcijom (time schedule - az ido terve; computer numeric control 
machine - а kompjutera gepnek а numerikus ellenorzese) Resenja ovakvog tipa, tj. direktno 
preslikavanje reda reci engleske sintagme sa genitivnom konstrukcijom ima u velikom 
broju i kod studenata prve grupe, и tolikoj meri da је to, ро rezultatima ovog ispitivanja, 
drugi najcesCi uzrok gresaka (design process - konstrukcija procesa; time schedule - vreme 
plana; run time - obrada vremena; computer numeric control machines - kompjuterova 
numericka kontrola masina). Medu neprihvatljivim pridevskim konstrukcijama druge 
grupe najcesce su опе gde su studenti engleski imenicki premodifikator preveli na madarski 
jezik upotrebom participa prezenta (run time - szalad6 id0/mul6 ido) ili proslim participom 
(design process - elkepzelt folyamat). Tipovi gresaka kod druge grupe studenata pokazuju 
da su izvorni govornici srpskog jezika najcesce pokusali da prevedu engleske nominalne 
sintagme tipa imenica+imenica analiticki sa genitivnom konstrukcijom, и velikom broju 
slucajeva glagolom i/ili prepozicijom: design process - da konstruise postupak/konstrukcija 
и procesu; time schedule - da vremenski uskladi plan; сотриtег numeric control machines 
- masina broji i kontrolise kompjuter, racunar brojcano kontroliSe masinulmaSina za 
kompjuter, masine za kontrolne numericke racunare; tool path - alat ima svoj putlalat и 
putu. Takvi pokusaji u drugoj grupi nisu se javljali. Dijagram pokazuje da studenti ciji је 
maternji jezik srpski nisu ni u jednom slucaju koristili konstrukciju imenica+imenica u 
srpskom prevodu, dok su se takva resenja, iako nekompletno preve<.lena, nalazila kod dшge 
grupe. Studenti u drugoj grupi, koji su izvorni govornici madarskog jezika, nisu ni u jednom 
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slucaju preveli englesku sintagmu sa takvom konstrukcijom gde Ьi madarska imenica Ьila 
postmodifikovana (glegolom ili prepozicijom), nego su pokusali da zadrze englesku pre
modifikaciju u vidu madarske genitivne pridevske ili imenicke konstrukcije, nalik na 
nominalne sintagme u njihovom maternjem jeziku. 

25 

20 

15 

10 

5 

р А Pr 

t::JGr11pa 1 

OGrupa 2 

NN v 

Procentu<llno izra.Zen broj tipova neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata оЬе grupe t1 

kategoriji nominalnih sintagmi tipa deverbalni pridev -in~+N 

Druga kategorija engleskih nomiпalпih siпtagmi sadrzala је primere sa premodifika
torom -ing, u kojoj su svi Ьili imenicki oЫici -ing, izuzev jedпog (moving parts), koji је 
prema doЬijeпim prevodnim varijantama па оЬа jezika predstavljao пajmanju poteskocu. 
Rezultati analize pokazuju da su studeпti 1. grupe uglavnom tezili da rec sa nastavkom -ing 
prevedu пekom imeпicom, ali su koristili takvu geпitivпu konstrukciju u srpskom jeziku 
koja odgovara redu reci eпgleskog saksonskog geпitiva, а ne redu reci eпgleske siпtagme 
паkоп izvrsene NPN transformacije (reshaping operation - ponovo oЫikovanje operacije; 
old time-tested programming techniques - staro, vremensko testiranje programerskih 
tehnika). Studenti, ciji је maternji jezik madarski, cesce su odabrali pridevske koпstrukcije 
i imenicki premodifikator -ing su shvatili kao pridev (тапи/ acturing drawing - gydrt6i 
rajzolds/gydri rajzolds/manufakturdlis rajz), ili vrlo cesto kao glagol (reshaping operation 
- ujraformdljdk а mйveletet / ujraalak{tjdk а mйveletet, gydrtjdk а rajzot, csindljdk а 
tervrajzot). Studenti u drugoj grupi su cesto pokusali da eпgleski deverbalni pridevski 
premodifikator prevedu sa imenicom па madarski jezik (complex drawing package -
osszetett programcsomag; old time-tested programming techniques - regi tesztprogramok), 
koji su пeprihvatljivi samo zbog neadekvatno odabrane teпninologije ili nekompletnog 
prevoda engleske siпtagme, ali su iпасе gramaticki prihvatljive konstrukcije. Interesantno 
је da su u ovoj grupi eпgleskih sintagmi studenti оЬе grupe, а posebno oni ciji је maternji 
jezikmadarski, cesce priЬegavali koriscenju postmodifikacije nego и prethodnoj kategoriji 
sintagmi. U prvoj grupi studeпata ima otprilike tri puta vise prepozicijom prevedeпih 
sintagmi nego и drugoj grupi studenata ( complex drawing package - slozeno crtanje и 
paket/kompleksan za crtanje paketa; manufacturing drawing - crtanje и toku proizvodnje; 
old designing staff - stari konstruktori и osoblju; old time-tested programming techniques 
- stare, vremenske probe и programskoj tehnici, stari testovi и proveri programski/1 
tehnika), dok и drugoj grupi studeпata је priЫizno tri puta vise reseпja sa glagolskom 
koпstrJJkcijom пеgо и grupi izvornih govomika srpskog jezika. Gomji grafikon tipova 
najcescih пepri-hvatljivih prevodnih varijaпti studenata u ovoj kategoriji nomiпalnih sin
tagmi ilustruje ove razlikc. 
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Procentualno izr<lZen broj tipova neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata оЬе grupe t1 

kategoriji nominalnih sintagmi tipa Jlol.eni deverbalni pridev -ed+imenica 

U trecoj kategoriji engleskih nominalnih sintagmi Ьili su primeri gde је -ed premodi
fikator Ьiо participski, izuzev jednog (hexagonal shaped part). Rezultati neprihvatljivih 
resenja pokazuju da su svi studenti, bez obzira na njihov maternji jezik, pokusali da оЬа 
engleska premodifikatora prevedu pridevom (previously designed parts - prethodni kon
struktivni delovi 1 rekonstruisani delovi 1 elozo tervezesi resz; computer-aided manufactu
ring - kompjuterska dodatna ротоспа proizvodnja; manually programmed machines -
rucne programske masine / kezi programos gep). Studenti ciji је maternji jezik madarski 
su i и ovom slucaju vise upotreblli glagol za engleski deverbalni pridevski premodifikator 
(manually programmed machines - а gepet kezzel programoztak; computer-aided manu
facturing - а szamit6gep segitsegere tamaszkodnak 1 а kompjuter segiti а gyartast). Kod 
оЬе grupe studenata, pored neprihvatljivih pridevskih konstrukcija, druga najcesca struk
tшa Ьila је genitivna. Grafikon tipova neprihvatljivih resenja и ovoj kategoriji sintagmi 
pokazuje da su studenti оЬе grupe procentualno gresili skoro и istom broju. Neki studenti 
ciji је maternji jezik madarski pokusali su da upotrebe imenicu kao premodifikator, dok su 
studenti sa srpskim maternjim jezikom skoro и isto tolikom broju tezili da engleski 
deverbalni pridev prevedu prepozicijom. 

N akon ovih rezultata, uporedili su se tipovi neprihvatljivih jezickih konstrukcija studenata 
iz оЬе grupe koji su prema anketi koristili i engleski jezik pored svog maternjeg sa onima koji 
su iskljuCivo citali i pratili sredstva masovne komunikacije na svom maternjem jeziku. Na 
grafikon koji prikazuje tipicne greske jedne grupe (prosek grupe- ovde: referentne vrednosti) 
dodali su se neprihvatljiva resenja onih studenata koji ne koriste engleski jezik ( obelezeno 
slovom S odnosno slovom М) i tipicne neprihvatljive konstrukcije onih koji koriste i engleski 
jezikpored svog maternjegjezika (obelezeno sa SE odnosno МЕ): 
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Grafikon najcesce neprihvatljivih prevodnih varijanti studenata koji se svakodnevno 
inf ormisu i ла englesk~m jeziku izgleda ovako: 
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Tipovi gresaka u ovom slucaju kod оЬе grupe studenata pokazuju vrlo slicnu tenden
ciju. Pored toga sto је broj gresaka procentualno manji, sto se i moze ocekivati, dve krive 
ne pokazuju razlike, bar ne u prva dva tipa gresaka. 

ZAKUUCAK 

Ovaj jezicki eksperiment је pokazao da studenti bez obzira na svoj maternji jezik teze 
da englesku nominalnu sintagmu prevedu ili sa pridevskom ili sa genitivnom konstrukci
jom. Nakon analize neprihvatljivih resenjamoze se videti da studenti nastoje da i u prevodu 
ocuvaju red reci originalne engleske struktшe, tj. cesto direktno preslikaju konstrukciju u 
svoj maternji jezik. Uopste uzev, izvomi govomici madarskog jezika vise teze da i u 
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madarskoj sintagmi zadrze premodifikovanu imenicu, na sto ih verovatno navode i pravila 
njihovog maternjeg jezika. Zbog cesceg premodifikovanja imenice u madarskom jeziku 
studenti sa madarskim maternjim jezikom su procentualno manje gresili, cesce upotreЫja
vali pridevske konstrukcije, dok su studenti sa srpskim maternjim jezikom u proseku vise 
puta priЬegli koriscenju neke analiticke konstrukcije, tj. postmodit'ikovanju imenice. 

Posto је ovo Ьiо samo jedan jezicki eksperiment, potrebna su dalja ovakva ili slicna 
ispitivanja da Ьi se utvrdile tendencije ili tipovi gresaka studenata sa razlicitim maternjim 
jezicima. Bilo Ьi interesantno prosiriti ovajezicka ispitivanja na neke druge oЫasti iz sfere 
engleskog naucno-strucnog jezika (sa posebnim osvrtom na tendenciju gresaka kod jedno
jezicnih i kod dvojezicnih studenata). 
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Agnes Szabo 

LINGUISTIC ANAL YSIS OF SOME CHARACТERISТICS OF SCIENTIFIC TEXTS THROUGH 
TRANSLATIONS OF ENGINEERING STUDENTS 

Sumrnary 

This article is the result of а Iinguistic experiment made with engineering college students in Subotica. The 
aim of the experiment was to analyse the unacceptaЫe grammatical constructions and find out the typical en·oгs 
students are Iikely to make during the translation of English nominal phrases depending оп their diffeгent шоtћег 
tongues (SerЬian or Hungarian). The obtained and analysed grammatica\ constructions revea\ed that students in 
their translations usually chose grammatica\ contructions which were very similaг of followed exact\y the patteгn 
of nominal phrase word order in their rnother tongue. Therefore, the students whose mother tongue was SerЬian 
tended to translate the English premodified nominal phrases rnore analytical\y (with а possessive ог sоше 
prepositional construction), while Hungarian students, in the majority of cases, tried to keep а premodified structu1·e 
used more often in their mother tongue, so in their solutions adjective or noun premodification prevailed. lt would 
Ье interesting to see the typical rnistakcs of SerЬian and Hungarian students in some other linguistic characteristics 
of scientific texts (passive, contracted relative c\auses, etc) which could Ье of interest to foreign language teacheгs 
teaching English in а multinational environment. 
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Mirjana Prica, Filoloski fakultet, Beograd 

PREVODENJE 1 NAST А V А ENGLESKOG КАО JEZIKA STRUКE 

Dugi пiz godiпa prevod se upotreЫjavao kao sredstvo za uсепје straпog jezika. 
Nastava straпog jezika se zasпivala па dva priпcipa: na uceпju gramatike i па prevodu sa 
straпog jezika па maternji i sa maternjeg па strani. 

Straпi jezici ucili su se na isti naciп kao i grcki i latiпski. Jezik se, uglavпom, ucio 
koпtrastiraпjem sa matemjim jezikom. Gramaticko-prevodпim metodom sticalo se recep
tivno zпanje jezika. 1 pored toga sto se daпas taj metod ostro параdа, ipak se, u izuzetпim 
slucajevima (veliki broj ucenika u razredu, sticaпje receptivnog zпaпjajezika) mogu postiCi 
dobri rezultati. 

Poslednjih deceпija prevodenje se, uglavnom, zaпemaruje kao aktivпost u uceпju 
jezika, а koristi se za proveru znaпja i testiranje. Prevodenje se upotreЫjavalo kao aktivпost 
vezana za tekst i za sposobnost citanja i pisaпja, а ne kao komunikativna aktivnost. 
Prevodenje је oduzimalo mnogo vremena u ucionici, jer se nije t"orsirao grupпi, vec 
iпdividialni rad. Osim toga nije bilo povezano sa potrebama studenata, odnosno nisu 
prevodeпi strucпi tekstovi vec literami, sto daпas predstavlja guЬljenje vremeпa, роsеЬпо 
za studeпte koji se osposoЫjavaju da postaпu kompetentпi strucnjaci u uЬlasti kojom se 
bave. 

Prema misljeпju А. Duff-a ( 1989) prevodeпje se moze mastovito upotreЬiti u nastavi, 
samo mu treba odrediti mesto u ucioпici, jer postoji dovoljno razloga za пjegovu upotrebu, 
ра tako: 

- prevodeпje omogucava bolje razumevaпje uticaja maternjeg jezika па ucenje 
stranog jezika (izgovor, izbor reci, red reci), а sluzi i kao sredstvo za ispravljanje gresaka 
koje se javljaju pri upotreЬi straпog jezika; 

- prevodeпje razvija tri vazпa kvaliteta u uceпju jezika: tacnost, jasпost i fleksiЬilпost. 
OsposoЫjava studenta da trazi (fleksiЬilпost) najpogodпiju rec (tacnost) koja nosi zпасепје 
(jasnost) (А. Duff, 1989, 7). 

Bez prevodeпja пе bi Ьilo strucпih sastaпaka, simpozija, koпgresa, pracenja strucпe i 
пaucne literature. Prema tome, prevodeпje igra vaznu ulogu u nastavi straпih strucпih 
jezika. Posto prevod strucnih tekstova treba da је tасап i јаsап, оп predstavlja izuzetпu 
veZЬu, posebno ako је povezan sa diskusijom i kritickim osvrtom (Newmark, Р., 1988 а, 
185). 

295 



STA ЈЕ PREVODENJE? 

Prevodenje је aktivnost pomocu koje se znacenje teksta i poruke sa jednog prenose 
na drugi jezik, odnosno kod prevoda se znacenje teksta sa jednog jezika prenosi na drugi 
jezik na nacin na kojije to pisac (autor) teksta hteo. s jedne strane to је jednostavan proces, 
dok је s druge veoma slozen. Ipak, prevod ne moze da reprodukuje и potpunosti original 
teksta, tj. da predstavlja original teksta. 

Ро Newmarku ( 1988 Ь, 4) dobar prevod, s jedne strane, sadrzi znanje izvornog jezika, 
zatim norme i kulturu tog jezika, а, s druge strane, znanje onoga ko prevodi tekst na drugi 
ili strani jezik, kao i znanje noпni i kultшe jezika na koji se tekst prevodi. Sto znaci da 
prevodenje predstavlja znanje jezika sa koga se prevodi, tj. izvornog jezika ili stranog 
jezika, kao i jezika na koji se prevodi, odnosno drugog ili matemjeg jezika. Drugim recima, 
prevodje aktivnost koja se odnosi na pravilnu upotrebujezika: struktura, sintakse i leksike 
(sintaksickog i semantickog nivoa). Znaci da prevod pruza uvid и prirodu jezika i kontra
stivne studije. 

Strucnjaci koji se bave prevodenjem prave razliku izmedu produkta i procesa, 
odnosno izmedu prevodenja kao sredstva za ucenje jezika i prevodenja kao aktivnosti koja 
је sama seЬi svrha. Mnogi se zalazu da se prevodenje koristi iskljucivo za profesionalne 
svrhe, dok drugi smatraju da treba da se koristi kao tehnika и nastavi stranog jezika. Stalno 
se naglasava razlika izmedu ucenika stranog jezika i eksperata, odnosno profesionalnih 
prevodioca. Prof. Widdowson ( 1993) analizuje proces prevodenja i istice razliku izmedu 
procesa interpretacije i prevodenja na drugi jezik (prenosenja interpretacije na drugi jezik). 
Prema njegovom misljenju najpre treba razmotriti znacenje teksta, namere pisca teksta i 
ono sto citalac razume posle Citanja teksta. Znaci, prevodenje se pocinje citanjem original
пog teksta. Prvo, da Ьi se shvatilo о cemu se u tekstu govori, а drugo, da Ьi se tekst analizovao 
sa staпovista onoga ko prevodi tekst. Student treba da odredi zasto је tekst пapisan, odnosno 
namere pisca teksta, kao i nacin na koji је tekst napisan и cilju odredivaпja proЫema koji 
iskrsavaju и prevodenju. Na isti пасiп student se suocava sa izborom reci i struktura па 
straпom i maternjemjeziku. 

Prevodenje se zasniva na teoriji shema. Onaj ko prevodi najpre citanjem izvornog 
teksta aktivira svoje prethodno znanje о odredenoj temi i oЫasti koja је u pitanju, kao i 
jeziku upotreЫjenom u tekstu, zatim поvе reCi i iпfoпnacije sprema i asimilira и odgova
rajucu shemu. Aktiviranjem prethodnog znanja i dodavanjem novih iпfoпnacija oпima koje 
vec poseduje pojediпac se osposoЫjava da pristupi prevodenju teksta. Sustina teorije 
prevodenja sastoji se u prevodeпju proЫema koji se пalaze и tekstu. Drugim recima, teorija 
prevodenja se defiпise kao uspostavljanje proЫema. Na tekstualnom пivou pojedinac 
automatski i intuitivno vrsi neku vrstu konverzije, tj. gramatiku izvornog teksta (klauze i 
grupe reci) pretvara u ekvivalente na stranomjeziku. Istovremeno leksicke jediпice prevodi 
u saglasnosti sa datim kontekstom. Osnovu saciпjava strucni tekst koji se prevodi, ali pri 
tome mozak vrsi bezbrojne operacije kako Ьi uspesпo preveo izvomi tekst па strani ili drugi 
jezik. 

Posto se teorija prevodenja zasniva па prevodeпju odredene vrste teksta i zavisi od 
funkcionalne teorije jezika (kolokacija, grupa reci, klauza, receпica itd.), to сето ovde dati 
cetiri vrste literarnih i пeliterarnih tekstova prema Nidi (Nida, 1975): 

1. narativni tekstovi sa diпamicnim sledom dogadaja kod kojih је narocito istaknut 
glagol; 
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2. deskriptivni tekstovi koji su staticni sa naglaskom na glagolima, pridevima i 
pridevskim imenicama; 

3. diskusija- izlaganje ideja sa isticanjem apstraktnih imenica i glagola koji izrazavaju 
mentalne aktivnosti, veznika itd., 

4. dijalog. 

Newmark (1988 Ь, 44) koji је adaptirao Biihler-Jakobsonovu funkciju jezika podelio 
је u odnosu na temu sve tekstove za prevodenje u tri kategorije: 

1. literarni tekstovi, 

2. institucionalni tekstovi, i 

3. naucni tekstovi koji ukljucuju sve oЫasti. 

Smatra se da је prevodenje strucnog teksta povezano sa sadrzajem, dok је literarni 
prevod u vezi sa oЫikom. 

Za nas је od interesa prevodenje strucnih i naucnih tekstova kod kojih se pokusava 
da se tacno prenese kontekstualno znacenje originalnog teksta na takav nacin da su i sadrzaj 
i jezik prihvatljivi i razumljivi onima kojima је tekst upucen. Ova vrsta prevodenja naziva 
se i informativan prevod, posto prenosi informacije iz jednog jezika u drugi u logicnom 
sledu i neliterarnom oЫiku. 

Analiza prevoda zasniva se na razumevanju teksta i опа u sustini predstavlja osnovu 
za dobar prevod. Cilj proucavanja teksta pre pristupa cinu prevodenja је rekonstrukcija 
teksta i obezbedivanje nesmetanog prevoda. U toku prevodenja treba uzeti u obzir cetiri 
nivoa koji se svesno ili nesvesno odvijaju u mozgu: 

1. Prvi nivo saCinjava nivo izvornog teksta ili tekstualni nivo, tj. nivo jezika kome se 
stalno obracamo pri prevodenju. 

2. Referencijalni nivo је nivo predmeta i dogadaja i on predstavlja osnovu kako za 
razumevanje tako i za proces reprodukcije. 

3. Kohezivni nivo је opsti i gramaticki i sledi tok misljenja. Ovaj nivo obuhvata 
razumevanje i reprodukciju, odnosno daje jednu opstu sliku kojoj se prilagodava jezik. 

4. Nivo prirodnosti odgovara jeziku pisca (autora teksta). Ovaj nivo је iskljuCivo 
povezan sa reprodukcijom. 

Na kraju је revizija prevoda koja obuhvata bar polovinu od celokupnog procesa 
prevodenja (Newmark, 1988 Ь, 19-20). 

Posto је kod strucnih tekstova cilj prenosenje znacenja i informacija, kod prevodenja 
treba imati na umu njihov referencijalni nivo, odnosno temu teksta i namere pisca. Naslovi 
na izvornomjeziku, uglavnom, opisuju sadrl.aj teksta. U odnosu na temu koja se obraduju 
tekst moze Ьiti naucni, strucni, komercijalni, ekonomski itd. Inf'ormativna funkcija jezika 
kod prevodenja se odnosi na tekstove koji pruzaju informacije iz raznih disciplina i obraduju 
raznovrsne teme. Format tih tekstovaje standardan: strucni tekst, udzbenik, izvestaj, clanak, 
casopis, naucni referat, teza itd. 

Kohezivni nivo obuhvata strukturu teksta i upotrebu kohezivnih reci - veznika, 
odredenih i neodredenih clanova, opstih reci, sinonima, recenicnih konektora itd. Poznata 
је cinjenica da је struktura teksta odraz misljenja pisca teksta. Ako је tekst koherentniji, 
ondaje t'ormalniji, strucniji i nosi vise informacija, posebno ako se uzme u obzir zanr teksta 
koji, u stvari, oznacava strukturu teksta sa odredenim pocetkom i zavrsetkom teksta,jednom 
recju stereotipni oЫik strucnog teksta (izvestaj, pregled istrazivanja, referat, rezime itd.). 
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Student treba da poseduje veliki broj informacija pre nego sto pocne da prevodi. Prvenstve
no treba da poznaje strukturu engleskog strucnog teksta i paragrat·a: uvod, glavnu ideju 
teksta, razvoj glavne ideje, primere i zakljucak. 

Kadaje и pitanju prirodnost teksta, onda treba voditi racuna da tekst, odnosno prevod, 
nosi znacenje, da su upotreЫjene odgovarajuce reci i gramatika koja odgovara jeziku na 
koji se prevodi. Kod strucnih tekstova se, prema tome, upotreЫjava formalni stil jezika 
svojstven strucnom i naucnom izrazavanju koji и engleskom jeziku karakterise Passive, 
Present, Present Peifect Tense uz odgovarajuCi registar, sintaksicke strukture i red reci, kao 
i leksicke jedinice, tj. teпninologija i latinizovani vokabular koji odgovaraju tom registru, 
odnosno temi koja se obraduje и tekstu. Zatim, neutralan stil odreden је terminologijom 
karakteristicnom za upotrebu prvog lica mnozine. 

U novije vreme prevod se upotreЫjava kao aktivnost koja se uci radi samog prevode
nja, mada se moze upotreЬiti kao tehnika za ucenje stranog jezika. U tom slucaju svrha 
prevodenjaje da demonstrira ucenikovo znanje stranogjezika ili kao forma kontrole i veZЬa 
za razvijanje jezicke kompetencije. U tome lezi razlika izmedu upotrebe prevoda kao 
sredstva za ucenje jezika и ucionici i prevoda koji se normalno upotreЫjava za prenosenje 
znacenja i poruka na neki drugi jezik. о prevodu koji se upraznjava и ucionici kao о 
disciplini и ucenju jezika retko sc diskutuje i ne obraca ти se duzna paznja, vec se uzima 
kao poznata cinjenica, ра se samim time veoma zloupotreЫjava. Prevodenje nije preporu
Cljivo za decu, narocito na pocetnom nivou ucenja jezika, ali је zato za odrasle i za ucenje 
stranog strucnog jezika korisno i neophodno. Znaci da је prevodenje aktivnost koja ima 
odredeno mesto и ucenju jezika, naravno ako se upotreЬi и pravo vreme, na pravom mestu 
i s odgovarajuCim ucenicima. 

U nastavi stranih strucnih jezika prevodenje se upotreЫjava kao aktivnost koju 
studenti treba da savladaju kako Ьi Ьili u stanju da odgovore svim zahtevima koje rred njih 
postavlja savremena nastava jezika struke. Kod prevodenja strucnih tekstova treba uzeti и 
obzir sledece elemente: 

- individualni stil ili idiolekt pisca teksta na izvornom jeziku, 
- konvencionalnu gramaticku i leksicku upotrebu jezika za odredenu vrstu teksta sto 

је u zavisnosti od teme, struke i oЫasti kojoj tema pripada, 
- specificnu kulturu izvornog jezika, 
- teпninologiju koja se odnosi na odredenu naucnu oЫast i struku, 
- znanje izvornog jezika i jezika struke na koji se prevodi, 
- znanje oЫasti kojoj tema pripada kao i stila jezika kojim је tekst napisan. 

Strucni tekstovi se odnose na naucne, tehnoloske, drustvene i filozofske tekstove. 
Stoga prevodenje ovih tekstova obuhvata prenosenje znacenja i infoпnacija sa jednog na 
drugi jezik, uz posebnu sposobnost onoga ko prevodi da uspostavi ravnotezu medu njima. 
Prema tome prevodenje naucnih i strucnih tekstova predstavlja posebnu vrstu prevodenja, 
kojaje manje-vise univerzalna, iako је u drustvenim naukama kulturno obojena. Ova vrsta 
prevodenja danas је izuzetno aktuelna ne samo kod nas vec i и celom svetu zbog naglog 
razvoja i sirenja naucnih dostignuca. Prema misljenju nekih teoreticara prevodenje naucnih 
i strucnih tekstova se, uglavnom, odnosi na prevodenje terminologije koja ро slobodnoj 
proceni obuhvataoko 5-10% teksta (Newmark, 1988 Ь, 51), ра stoga опа predstavlja najveCi 
proЫem kod prevodenja strucnih tekstova, iako se karakteristika tih tekstova ogleda u 
upotreЬi gramatickih i sintaksickih struktura (pasivu, nominalizaciji, 3. licu sadasnjih 
vremena itd.). 
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Као sto smo vec istakli, kod prevodenja strucnih tekstova najpre treba pristupiti 
letimicnom citanju, а zatim preCi na Citanje rec ро rec, kako Ьi se postiglo razumevanje u 
kontekstu. Drugim reCima, u procesu prevodenja treba proCitati сео paragraf ili nekoliko 
paragrafa, ра tek onda pristupiti prevodenju recenice ро recenicu. Pre toga treba izvrsiti 
bezbroj preliminarnih procedura. Najpre treba podvuCi sve kljucne reci u tekstu i strukture 
koje predstavljaju proЫeme. Nepoznate reci mogu da dovedu do prekida komunikacije, jer 
se upravo proЬlemi ogledaju u: 

- nerazumevanju reCi i 

- nemogucnosti da se prevedu. 

Njihovo znacenje moze se saznati iz konteksta ili se mogu potraziti u recniku, posebno 
se to odnosi na strucne i tehnicke reci, neologizme, akronime itd. OЬicno su strucne, naucne 
i tehnicke reci potpuno odvojene od konteksta ili mogu da imaju vise znacenja u istoj oЫasti 
(capacity). Strucne i naucne reci, uglavnom, vode poreklo iz grckog i latinskog jezika 
(thesis, datum, symposium) ili su reci koje iskljuCivo upotreЫjavaju strucnjaci. U slucaju 
kada se reci ne mogu prevesti treba ih opisno prevesti. 

Neologizmi predstavljaju najveCi proЫem kod prevodenja strucnih tekstova. Neolo
gizmi se definisu kao novostvorene leksicke jedinice ili postojece leksicke jedinice koje su 
doЬile novo znacenje. u jeziku struke veoma cesto postojece reci doЬijaju novo znacenje 
(instruction, real-time). Ako neki pojam ne postoji u jeziku na koji se prevodi, onda se 
upotreЫjava ekonomican deskriptivan ekvivalent. Veliki broj novih reci su one reci koje 
su izvedene putem analogije iz grckih i latinskih morfema koje se zavrsavaju sufiksima 
-ismo, -ismus, -ija itd. Nove kolokacije (tj. slozene imenice ili pridevi i imenica) se posebno 
javljaju u drustvenim naukama (sexual harassment, norm reference testing, criterion 
reference testing, lateral thinking, wishful thinking, graceful degradation) i опе zaista 
predstavljaju velike proЫeme pri prevodenju na neki drugi jezik. 

Akronimi su reci koje se u velikoj meri, zbog kratkoce izraza, upotreЫjavaju u 
strucnim tekstovima. Postoje opste poznati i prihvaceni akronimi koji su doЬili internacio
nalni karakter, dok kod novih i manje poznatih akronima treba dati objasnjenje uz skracenu 
rec. 

Kod prevodenja strucnih tekstova treba se pridrzavati sledecih principa: 

- prevod treba da nosi tacno znacenje originalnog teksta, 

- red reci u prevodu treba da sledi original teksta, iako neke rezlike u jezickoj strukturi 
mogu da zahtevaju promene i u oЫiku i u redu reci, 

- stil originalnog teksta ne treba menjati. 

Vezbanje prevoda strucnih tekstova treba upraznjavati u nastavi uz grupni rad u 
ucionici, uz poredenje prevoda studenata i diskusiju. Kod prevodenja neophodno је imati 
na raspolaganju dobar monolingvalni recnik, kao sto је Collins Cobuild English Language 
Dictionary, zato sto је jasan sa vrlo dobro datim objasnjenjima znacenja reci, ili Longman 
Dictionary ој the English Language, kao i enciklopedijski recnik i odgovarajuci dvojezicni 
recnik. 

Na kraju, prevodenje u ESP se sastoji u osposoЫjavanju studenata da Ьiraju odgova
rajuce reci ili strukture па izvornom ili stranom jeziku i da donesu kompetentne odluke na 
nivou teksta, paragrata, recenica, klauza, grupa reci, kljucnih reci, neologizama itd. Ра i 
pored toga naglasak treba daje prvenstveno na razumevanju teksta, registru upotreЬljenom 
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и tekstu, standardizovanoj tenninologiji i identifikaciji proЫema. Iz svega izlozenog 
mozemo zakljuciti da prevodenje, kao aktivnost, treba posebno negovati и okviru nastave 
stranih strucnih jezika. 
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Mirjana Prica 

TRANSLATING AND ТНЕ TEACHING OF ENGLISH AS ESP 
(Summary) 

This paper deals with translation in ESP. For the last years translation has been 
generally neglected as а valid activity in the language teaching. Most controversies arise 
from the tension between the teaching of translation as а means of learning а language and 
as а skill in its own right. This paper includes the concept of translation as product and 
process of interpreting and that of rendering the interpretation into another language. 

In t·act, translation is an activity including choice of tenninology (lexical items) and 
structures both in foreign language and mother tongue. The student should make competent 
decisions in translating paragraphs, sentences, clauses, key words, neologisms etc. How
ever, the central difficuilty in ESP translation is usually comprehension of а text, the register 
used in the text, standardised terminology and identification of proЫems. Therefore, special 
attention should Ье paid to teaching translation as а communicative activity in ESP. 
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Боzољуб СШанковић, Филолошки факултет, Београд 

КОНФРОНТАЦИОНИ ПРИСТУП СИНТАГМАМА 

СРПСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА СА СТАНОВИШТА 

ДВОЈЕЗИЧНЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ1 

Синтагматика је једна од области где се максимално испољавају специ

фичности сваког језика, те су ту и најизразитија диференцирања чак и међу 

генетски тако блиским језицима као што су српски и руски. Диференцирања су 

евидентна у свим типовима зависних синтагми, тј. како у онима где је веза међу 
компонентама слободнија, тако и тамо где је та веза устаљена; како међу 

синтагмама заснованим на рекцији, тако и на релацији оних које се заснивају 

на конгруенцији и прикључењу (примыкание); евидентна су код синтагми свих 

смисаоних односа и значења: комплетивних, објекатских, атрибутивних, адвер

бијалних, тј. просторних, временских, узрочних, циљних и других односа. 

Тако изразита неподударања два језика била су запажена од самог почетка 

"диференцијалног" проучавања rуског и српског језика, пре свега у "Руским 
примерима" Радована Кошутића и посебно су била предмет систематске кон

фронтационе анализе којом се последњих деценија наша русистика интензивно 

бави.3 

1 Рађено у оквиру пројекта "Конфронтациона проучавања српског и других словенских 
језика". 

2 Р. Кушутић, Примери књижевно'i.ајезикаруско?., т. 1-111, Београд 1910. 
3 Исп.: Б. Станковић, О рекцијским разликама руских и срйскохрваiйских ?.ла?. ола. "Живи 

језици", Београд 1974, књ. XVI, стр. 5-17; Б. Станковић, Инiйерференција у йредикаiйским 
синiйа'i.мама руско?. и срйскохрваiйско'i. језика, Београд 1979; Љ. Милинковић, Даiйив у савременом 
руском и срйскохрваiйском језику, Београд 1988; К. Кончаревић, Прило'i. конфронiйаiйивном 
йроучавању синiйаксичких каiйе'i.орија за изражавање квалиiйаiйивносiйи у савременом руском и 
срйскохрваiйском књижевном језику. "Зборник МС за филологију и лингвистику", Нови Сад 1989, 
књ. XXXII/l, стр. 125-140; А. Терзић, Гениiйив без йредлоzа у зависној сu1tiйаксичкој йозицији у 
варијанiйни.м синiйаксичким редовима у руском и срйскохрваiйском језику. "Контрастивна језичка 
истраживања - IV симпозијум", Нови Сад 1991, стр. 300-308. 
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Будући да се заснивају на правилима лексичке и синтаксичке спојивости, 

синтагме су предмет интересовања и презентовања не само граматике већ и 

лексикографије. Отуда је разумљиво што су извесна сазнања конфронтационе 

анализе о односима руских и српских синтагми нашла одраза у двојезичним 

руско-српским речницима новијег датума.4 Најсистематичније и најкомплетни
је су у њима представљена диференцирања на релацији глаголских синтагми 

заснованих на рекцијској вези, а изостало је или само маргинално реализовано 

лексикографско приказивање односа на релацији субстантивних и ацјективних 

синтагми заснованих на рекцијској вези, као и синтагми заснованих на прикљу

чењу. Посебно треба нагласити маргиналну представљеност синтагматских 

односа у речницима смера од српског ка руском језику, што се може објаснити 

како смером до сада организованих конфронтационих анализа претежно од 

руског ка српском, тако и драстичним заостајањем наше лексикографске прак
се у стварању српско-руских речника. 

Пројектујући будућа конфронтациона истраживања, наша русистика мо

ра да води рачуна о поменутом стању и актуелним потребама двојезичне 

лексикографије пре свега у области стварања речника активног типа, те да јој 

као једна од примарних области конфронтационе анализе буду синтагме срп

ског језика сучељене са руским. А водећи рачуна о досад већ обављеним, 

односно, необављеним истраживањима, као предмет даљег проучавања у први 

план би дошле синтагме одредбених односа. При том се мора водити рачуна о 

сазнању из досадашњих конфронтационих проучавања да диференцирања из

међу српског и руског језика у области синтагматике најчешће нису на нивоу 

синтагматских модела, већ на нивоу лексичке конкретизације, што само по 

себи чини да се синтагма тски односи два језика најпотпуније могу представити 
управо лексикографским средствима, тј. у речницима различитих типова - како 
у посебним синтагматским речницима општег или специфичног карактера, 

тако и у свим другим преводним речницима. Другим речима, у конфронтацио

ном приступу синтагмама српског и руског језика са становишта двојезичне 

лексикографије мора се увек водити рачуна о повезаности лексичке и синтак

сичке спојивости, која ће и бити предмет нашег даљег разматрања. 

Испреплетеност лексичке и синтаксичке спојивости и диференцирања те 

испреплетености на релацији српских одредбених синтагми и њихових руских 
еквивалената сагледаћемо овом приликом на српским називима радних орга

низација и могућим преводима на руски језик, при том се ограничавајући само 

на синтагматским моделима који у српском језику у позицији главне компонен
те садрже лексеме: йредузеће, фабрика, uндyciiipuja. 

Поменуте три српске лексеме у називима фирми могу заузимати позицију 

главне компоненте у следећим синтагматским моделима: 1. Именица у номина
тиву + за + именица у акузативу (исп.: предузеће за производњу обуће); 2. 
Придев у номинативу+ именица у номинативу (исп.: грађевинско предузеће, 

текстилна фабрика, хемијска индустрија); 3. Именица у номинативу+ именица 

4 Исп.: Б. Станковић, Школски руско-срйскохрваiйски ре чн.ик, Београд 1983; Русско-сербско
хорваiйский словарh (под ред. Б. Станковича), Москва - Нови-Сад, "Русский язык" - "Матица 

српска" 1988. 
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у генитуву (исп.: фабрика намештаја, индустрија тепиха). При том ће лексема 
йредузеће најчешће функционисати у моделу (1), са могућношћу да се употреби 
и у моделу (2) са ограниченим бројем лексема у позицији зависне компоненте; 
лексема фабрика ће најчешће функционисати у моделу (3), са могућношћу 
функционисања у моделу (2) са ограниченим бројем лексема у позицији зависне 
компоненте; лексема индусiiiрија функционисаће претежно у моделу (3) са 
ограниченим могућностима функционисања у моделу (2). 

Наспрам оваквог лексичко-синтаксичко-прагматичког стања српског је

зика имамо следећу руску ситуацију: а) йредйрияiiiие као лексички еквиваленат 

српској лексеми йредузеће; б) завод и фабрика као лексички еквиваленти 

српској лексеми фабрика; в) фабрика, завод и йредйрияiiiие као лексички 

еквиваленти српској лексеми индусiiiрија. Поменути руски лексички еквива

ленти могу заузимати позицију главне компоненте у синтагматским моделима: 

1. Именица у номинативу + по + именица у дативу; 2. Придев у номинативу + 
именица у номинативу; 3. Именица у номинативу+ именица у генитиву. 

Дакле, диференцирања два језика евидентна су како на релацији лексичке 

еквивалентности, тако и на нивоу модела: од три могуће синтагматске струк

туре две су идентичне, а једна се разликује тако што у српском језику зависна 

компонента има облик акузатива с предлогом за, а у руском облик датива с 

предлогом йо. Али ова диференцирања су још изразитија у сфери лексичке 
конкретизације и у зависности од ње успостављене лексичке еквивалентности 

и реализованог синтагматског модела, што је очито из следећих конкретних 

примера српских синтагми и њихових руских кореспондената: 5 предузеће за 
производњу обуће= предприятие по производству обуви; металопрерађивачко 

предузеће= металлообрабатывающее предприятие; текстилна фабрика= тек

стильная фабрика; фабрика трикотаже= трикотажная фабрика; фабрика ау

томобилских делова= фабрика автомобильных деталей; фабрика аутоматских 

и електронских уређаја= завод автоматического и электронного оборудова

ния; хемијска индустрија= химический завод; индустрија тепиха = ковр6вая 
фабрика; индустрија стакла= стек6льный завод; индустрија електропорцелана 

=фабрика электрофарфора; индустрија фармацеутске пластике= предпrия

тие по производству фармацевтических пластмассовых изделий. 

Логично је поставити питање: у којој мери и како су констатовани односи 

лексичке и синтаксичке спојивости као и семантичке еквивалентности пред

стављени у постојећим двојезичним речницима оба смера? И одмах ћемо кон

статовати да су непотпуно представљени чак и у два до сада најобимнија 

речника.6 Непотпуност и неадекватност лексикографског презентовања испо
љена је у следећем: (1) у руским одредницама завод, фабрика, йредйрияiiiие није 
приказана могућност употребе ових лексема у синтагматском моделу одредбе
н ог односа у коме је зависна компонента у генитиву; (2) у руској одредници 
йредйрияzuие није приказана веома фреквентна употреба ове лексеме у синтаг

матском моделу одредбеног односа са предлошко-падежном конструкцијом йо 

5 Примери су узети из рекламног каталога: "Соверо Вам представляет '95" у преводу са српског 
на руски (преводиоци: Марина Петковић и Богољуб Станковић). 

6 Имају се у виду: И.И. Толстой, СербскvхорваШско-руи.:кий слmшрь, изц. 3, Москва 1970; 
Русско-сербскохорваuюшй словарь, Москва - Нови Сад 1988. 
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+ даШив; (3) у српској одредници индусШрија није приказано и значење ове 
лексеме - "индустријско предузеће'', наспрам кога би у руском биле лексеме: 

фабрика, завод, йредйрияШие; (4) у одредници йредузеће није ни евидентирана 
тако фреквентна синтагматска употреба ове лексеме у споју са предлошко-па

дежном конструкцијом за + акузатив; (5) у одредници фабрика дата је најпот
пунија презентација ове лексеме са становишта лексичке еквивалентности- и 

синтагматских модела у којима руски еквиваленти ове лексеме реализују своје 

значење, али и овде је списак модела за српски језик некомплетан јер је 
изостављен модел са придевом у позицији зависне компоненте. 

Као коментар уз анализирано лексикографско представљање додаћемо да 

изостављање семантизације руских лексема завод, фабрика, йредйрияШие са 
српском лексемом индусШрија има пуно оправдање јер је српска лексема у 
значењу о коме је овде реч ("индустријско предузеће") употребно маркирана,7 

па успостављање еквивалентности између руских неутралних лексема и српске 

маркиране не би било целисходно нити би са становишта полазног руског 

језика за то било икакве потребе, пошто се руске лексеме употребљавају 

управо у оним значењима које имају српске лексеме фабрика и йредузеће те је 
таква преводна семантизација довољна и потпуна. Али у српско-руском речни

ку српска одредница индусШрија морала би се представити и семантизовати као 

лексема са два значења: 1. промышленность, индустрия 2. (у називима фирми) 
фабрика, завод, предприятие. Само по себи се разуме да би ту дошле и илуст

ративне синтагме у којима се показује реализација поменутог значења. 

Због пропуста да се укаже и конкретним примерима покаже у каквом 

синтагматском окружењу лексеме йредузеће, односно, йредйрияШие реализују 
своје значење, њихово лексикографско приказивање се мора оквалификовати 
као недоnољпо. Поменуте лексеме своје значење реализују синтагматски дру

гачије, уз то у моделима који су сваки у свом језику веома фреквентни, што 

значи да имају обиман списак лексичких конкретизатора управне компоненте. 

Другим речима, у српском језику се употреба акузатива с предлогом за не 

исцрпљује само исказивањем одредбеног односа уз лексему йредузеће, већ и 

читавог низа других лексема као што су: фирма, радионица, деоничарско 

друштво, задруга, организација, сектор, одељење, одсек, погон и др" а у руском 

језику ће бити конструкција йо + даШив такође уз читав низ еквивалетних 
руских лексема: фирма, мастерская, акционерное общество, артель, организа

ция, сектор, отделение, цех и сл. Наравно, у постојећим речницима и уз побро

јане лексеме најчешће изостаје указивање на констатовану диференцијалну 

спојивост, што у знатној мери умањује њихову употребну вредност- посебно за 

потребе активних облика комуникативне делатности. 

Лингвистичка истина да се значењски потенцијал лексеме реализује и 

конкретизује у окружењу других лексема потврђује се у двојезичној лексико

графској пракси кроз прецизирање преводне семантизације помоћу илустра
тивног синтагматског материјала. Полазећи од чињенице да се у бројним 

7 У "Речнику српскохрватскога књижевног језика" МС оваква употреба поменуте лексеме 
квалификује се као некњижевна; са становишта савременог стања употребе те лексеме у називима 
индустријских предузеhа више би одговарала напомена која указује на сферу употребе: "у називима 
индустријских предузећа", а никако квалификативни маркер некњижевно. 
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случајевима синтагмом може извршити прецизнија преводна семантизација 
него изолованом речи, савремена двојезична лексикографија је веома заинт~
ресована за резултате конфронтационих истраживања, а најчешће и сам двоје

зични лексикограф у процесу стварања лексикографског дела обавља 

конфронтациону анализу. Постоје објективна ограничења (у првом реду огра

ниченост речничког простора) да се сва за речник релевантна сазнања кон

фронтационе анализе и представе у конкретном речнику. Али било каквог да 

су обима поменута ограничења, двојезична лексикографија у области стварања 

српско-руских (по логици ствари за носиоце српско-руског билингвизма актив

них) речника морала би да тежи максимално могућем представљању синтаг

матских модела у којима се реализују значења, поготову ако .ie реч о 
диференцирањима било у структурном, употребном или стилистичко-функци

оналном погледу. У многим случајевима неће бити могуће исцрпно приказива

ње свих лексичких реализација, али је неоспорно могуће да се у одредницама 

лексема (било да заузимају позицију управне компоненте, зависне компоненте 
или су функционалне речи) на уобичајени начин помоћу падежних облика 

заменица укаже на синтаксичку спојивост и у великој мери назначи лексичка 

спојивост, исп.: ПРЕДУЗЕЋЕ за шiiia предприятие йо чему; йредузеће за йро

изводњ у и йромеШ предприятие по производству и сбыту". 

Из свега досад изложеног јасно је да ће и остале лексеме са таквом 

синтаксичком спојивошћу уза се добити назнаку те спојивости: фирма за шiiia 

= фирма йо чему; радионица за шiiia = мастерская йо чему итд. Али у српском 
језику је функционисање овог модела далеко шире изван поменутог тематског 

круга лексема, исп.: институт за шiiia, катедра за шiiia, а руски еквивалентни 

синтагматски модел ће у позицији зависне компоненте имати генитив без 

предлога. Разумљиво је да ће у двојезичној лексикографској презентацији и то 
бити регистровано на исти начин, исп.: ИНСТИТУТ за шiiia институт чеlо; 

uнciiiuiiiyiii за срйски језик институт сербского языка. У светлу оволикога 

диференцирања имаће пуно оправдање да се лексикографски представе и 

малобројни случајеви подударања спојивости, које се углавном исцрпљује на 

релацији лексема: борба= борьба и битка = битна, исп.: БИТКА за шiiia битва 
за чiiio; биiiiке за Беоlрад битва за Белград. 

Закључићемо исказивањем убеђења да се само приказаним приступом 

језичким чињеницама двају језика, у конкретном случају синтагмама српског и 

руског језика, може реализовати истраживачко стварање (а не механичко 

састављање) двојезичних речника. 

Боlолюб СШанкович 

СОПОСГ АВИТЕЛЬНЫЙ ПО ДХ ОД К СЛОВОСОЧЕТАНИЯМ СЕРБСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОГРАФ ИИ 

Резюме 

В статье рассматривается соотношени сербских и русских определительных словосочетаний 
и их подача в имеющихся двуязычных словарях. Автором подчеркивается необходимость уточне
ния значений слов с помощью словосочетаний и подробное лексикографическое представление 

лексико-синтаксической сочетаемости. Исходя из данных сопоставительного анализа, автор при
ходит к выводу, что несонтщения сербского и русского языкон н области словосочетаний проя
вляются главным образом на уровне лексической конкретизации, т.е. между конкретными 

словосочетаниями, и только в незначительной степени на уровне моделей словосочетаний. 
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Вера Борисенко, Филолошки факултет, Београд - Москва 

СИНТАГМА ИЛИ ПАРАДИГМА? 

(Питање карактеристике речи у руском и српском језику) 

У првом реду треба одредити термине "синтагма" и "парадигма". У датом 

случају ови термини се користе у значењу јединица синтагматског односно 

парадигматског језичког нивоа. Можемо их срести на свим језичким нивоима 

почев од фонетског, а то значи да термин "синтагма" примењен на везу речи 

представља само један од видова синтагме. На исти начин термин "парадигма" 

постоји не само у деклинацији и коњугацији, већ и на свим осталим нивоима 

језика, па и на фонетском. 

Зато ћемо се пре свега задржати на тумачењу термина "синтагма" и 

"парадигма". Дакле, синтагма је веза језичких јединица у којима се свака од њих 

схвата као посебност зато што може представљати саставни део и других 

синтагми. Реч cruv'tayµa у грчком језику означава са-сШав, са-однос и у старо
грчком се у том значењу користила у најразличитијим контекстима: и као 
државно устројство, и као војна јединица, и као музички склад, и као писмени 

састав, књига, и као став, учење. У делу Аполонија Дискола на основу кога смо 

прихватили лингвистичку примену речи "синтагмаса" већ се даје синтагматски 

начин описа не само синтаксичких јединица него и фонетских. Он и слог даје 

као синтагму гласова. Заправо да Грци нису имали синтагма тски поглед на слог, 

они га не би поделили на самогласнике и сугласнике, а самим тим не би могли 

створити словно писмо - азбуку. Ф. де Сосир са њему својственом прецизношћу 
примене грчких речи као лингвистичких термина, реч "синтагма" уводи у 

савремену науку о језику. 1 

Са гледишта савремене лингвистике овај термин подразумева следеће: 

1) Синтагма се увек састоји од најмање две јединице које следе једна за 
другом.2 

1 Соссюр Ф. де: Труды по языкознанию. Москва 1977. с. 155-156. 
2 Види: Сосир- исто. 
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2) Синтагма је рашчлањени скуп јединица. Отуда следи: "Ако нема 
рашчлањавања - нема ни синтагме".3 

3) Пошто су делови синтагме састављени, спојени, значи да је њихова 
функција разграничавања, супротстављања једног другом, тј. функција разли

ковања. 

Термин "парадигма" у лингвистици се јавља касније. Ф. де Сосир парадиг
матске везе назива асоцијативним. Шта заправо представља "парадигма"? У 

грчком та реч значи образац, модел. Као лингвистички термин парадигма је 

супротстављена синтагми на основу следећих параметара: 

1) Парадигма је увек низ позиционо алтернирајућихјединица, односно, то 
је алтернација, при чему чланови парадигме уопште не морају да личе један на 

други. 

2) За разлику од синтагме парадигма чини јединицу, односно целину. 

3) Отуда је основна функција парадигматских јединица-функција поисто
већивања.4 

Према томе, парадигматски односи су функционално супротстављени 

синтагматским. То нису само различити начини описивања језичких чињеница, 

већ "представљају објективно различите типове закономерности у језику". 

Отуда следи закључак М. В. Панова да сами језици зависно од типа њиховог 

устројства могу бити синтагма тски (француски) или парадигматски (руски). 

Сам синтагматски карактер језика провоцира синтагматски начин његове дес

крипције и, сагласно томе, парадигматски карактер језика подразумева пара

дигматски начин његове дескрипције. Ова два различита начина описа добро 

су проучена у фонологији5 у којој се обично прави разлика између синтагмо
фонеме ПЛК и парадигма-фонеме МФШ. 

Размотримо како су та два начина дескрипције заступљена у граматици. У 

савременој лингвистици постоји најмање два начина одређивања морфеме и, 

сагласно томе, две различите јединице које претендују на основну граматичку 

улогу. Ради се о односу речи и морфеме. Према првом начину одређивања 

морфема је најмањи део речи који има значење, тј. она је секундарна у односу 

на реч, при чему је реч централна граматичка јединица. Према другом начину 

одређивања морфема је минимална значењска јединица језика, односно, посту

лира се примарност морфеме у односу на реч, и тада, заправо, реч постаје само 

спој морфема. 

Та два различита погледа на морфему у савременој лингвистици нису се 

појавила ни одједном, нити истовремено. Као што је познато, термин "морфе

ма" увео је у лингвистику И. А. Бодуен де Куртене који је био приморан да 

3 Панов М. В.: "О парадигматике и синтагматике". Известия ОЛЯ, т. 39, N 2 1980, с. 128. 
4 О томе детаљније у радовима М. В. Панова: "О парадигматике и синтагматике" и "О двух 

типах фонетических систем" у зборнику "Проблемы лингвистической типологии и структуры 

языка". Ленинград 1977, с. 14-24. 
5 Види: Панов М. В. "Русская фонетика". Москва 1967. Панов М. В. "Современный русский 

язык". "Фонетике". Москва 1979. 
У овим радовима се указује на синтагматско устројство прашке фонологије и парадигматска 

МФШ-а. 
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брани неопходност увођења овог термина: "Сматрати да је такав термин су

вишан исто је што и сматрати сувишним обједињујући термин "дрво" и задово

љавати се појединачним називом "храст'', "бреза", "јелка", "врба" и т.д. У 

граматици су ти "храстови" и "брезе" били термини: "корен", "префикс", "су

фикс", "наставак". Сви су они окарактерисани као одређени делови речи и 

именовани су према месту и улози у речи. Може се рећи да до XIX века 
лингвистика није имала потребу за појмом "морфема", те је основна јединица 

било које европске граматике била реч. 

Таква граматичка традиција у европским граматикама је била створена 
под утицајем античких граматика. Као што је познато, код Платона основно 

лингвистичко интересовање је било сконцентрисано на суштину речи, на логос. 

У центру пажње био је однос имена и предмета. Теорија именовања, коју је 

изложио у свом дијалогу "Кратил", разматрала је питање како се ствара реч не 

с тачке гледишта тога од којих се морфема, и на који начин њиховог спајања 

твори реч, већ с тачке гледишта на који начин се у било којој речи као имену 

тог предмета одражава природа тог предмета, тј. одражавају ли се у речи, као 

у имену ствари, својства те ствари и тада је могуће рећи било да је назив дат на 

основу природе (фucrEt) ствари, било да је име једноставно резултат договора, 
констатације (0EO'Et)6

• Такав приступ у односу на било коју реч у језику као 
називу крајње је парадигматичан и, управо, у вези с тим, умесно је поменути 

још једну важну одлику парадигматике, коју је навео М. В. Панов: "Парадигма 

је у себи оваплотила захтеве инициране номинацијом. То је захтев стабилности 

језичких јединица, њиховог ослобађања од оних промена које су изазване 

променљивошћу услова језичког општења,"7 тј. позицијом. Читава античка 
граматичка традиција, и поред све разноврсности њених граматичких школа и 
праваца, изграђивала је крајње парадигматски приступ речи. Реч је увек била 

централна јединица античке граматике, недељива на мање делове. Само је 

фонетски било могуће поделити је на слогове, али никако на морфеме. Читава 

морфологија грчког језика у античким граматикама дата је без навођења 

јединица мањих од речи, односно без морфема. 

Треба подвући да се синтагматика и парадигматика не налазе само у 

структури језика, већ и у начину мишљења, у схватању света. 

Своје схватање света Грк је изразио у граматици свога језика. 

Баш као што богови у грчкој митологији доживљавају различите мета

морфозе, не мењајући своју суштину [на пример: Зевс се може приказати у 

облику муње, лабуда, бика или облака, али увек, у свим својим (утеловљењима) 

хипостазама (uтtocr-rcicrпcr), остаје Зевс, његове трансформације су његова па
радигма], на исти начин грчка реч доживљава промене, метаморфозе, тј. своју 

парадигму; оно што је Аристотел први пут означио речју 7ttmmcr- пад (оно што 
је касније постало латинско casus, словенско падеж) у почетку је означавало 
било који облик речи, како за именицу тако и за глагол, осим основног облика. 

6 Види детаљну анализу дијалога и комплетну библиографију која се тиче те проблематике у 
чланку И. А. Пералмутера "Платон" у зборнику "История лингвистических учений" Древний мир. 
Леf!инград. "Наука" 1980, с. 130-149. 

17 Панов М. В.: "О парадигматике и синтагматике'', с. 131. 
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Само схватање речи као целовитости, као недељивог јединства, наводило је на 

тумачење посебних облика речи као некаквих "трпљења", "падова", тј. схвата

ње саме теорије промене као некаквог смењивања падежа могло се појавити 

као резултат парадигматског схватања речи. При томе синтагматски поглед на 

реч као рашчлањену синтагму морфема, у суштини нема ничег заједничког са 

променом, пошто - уколико је сваки облик речи скуп морфема, онда су разли
чити облици речи просто различити скупови и никаква целина од тих разних 

облика речи не може бити створена. У таквом синтагматском приступу у 

односу на реч не постоји принципијелна разлика између творбених облика и 

облика промене речи. 

Када се говори о парадигматском приступу у односу на реч у античко доба, 

може се поменути спор између александријских и пергам ских научника· о 

аналогији и о аномалији у језику. Заправо, радило се о спору о различитим 

типовима парадигми: за аналогисте образац је представљала парадигма у којој 

су се смењивале само флексије, док су аномалисти инсистирали на постојању 

свих могућих парадигми са променама унутар основа, подразумевајући чак и 

алтернацију самих основа, тј. суплетивизам, на пример, суплетивизам у проме

ни Зевсовог имена (ZEucr, Лtocr, Лtt, Лш) слично метаморфозама самог Зевса у 
грчкој митологији: и ту и тамо облици не личе један на други, али смењујући се 

они се поистовећују. 

Епско-поетска варијанта промене Зевсовог имена била је ZEucr, Z11v6cr, 
Z11v{, Zfiva, са алтернацијом унутар основе, и, управо на таквој су промени у 
којој се испољавао узус инсистирали аномалисти, док су аналогисти предлагали 

да се она замени са ZEucr, ZEocr, ZE{, ZE&,8 тј. парадигмом у којој алтернирају само 
наставци. 

У промени ове две речи испољавају се две различите епохе грађења грчког 

језика: старија епоха, када се парадигма стварала на основу алтернација унутар 

основа, или чак на суплетивизму основа, и друга, новија, када су се различити 

облици разликовали само афиксима. Природно је даје тип парадигме са алтер

нацијом захтевао тешње парадигматске везе, пошто су само оне могле створити 

утисак целовитости, јединства речи и поред алтернације различитих осноnа. У 

другом типу парадигма више није тако битна, пошто ес јединство речи оства

рује скупом синтагми са једним те истим кореном. Више се не ради о алтерна
цији речи, већ само наставака. На тај начин су се аналогисти приближавали 

синтагма тици, пошто тамо где је афиксација основни начин промене граматич

ког значења, синтагматика побеђује парадигматику. 

Истовремено, док у граматици постоје алтернације, а не само афикси, реч 

као лексема представља пре свега парадигматску јединицу- целину. 

У српском јез ику који је по своме типу парадигматски, основну граматичку 

јединицу представља реч, а не морфема. Реч се прихвата као парадигма облика, 

пре свега стога што постоји велики број алтернација сугласника и самогласни

ка из чега проистиче варијантност, разноликост и нестандардност морфема. 

Фузиони тип спајања морфема у речи води поновном растављању, упрошћава

њу, тј. брисању граница између морфема. Све те особине чине блиским српски 

8 Сек ст Эмпирик: "Против грамматиков". Дело у два тома, т. 11, Москва 1976, с. 94. 
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и руски језик. Као пример за боље разумевање таквог парадигматског карак

тера речи може послужити граматичка терминологија Радована Кошутића. 

Овде се позивам на рад Богдана Дабића ГрамаШичка Шерминолоzија Радована 

КошуШића, објављен у СлависШичком зборнику за 1986. годину посвећеном 
120-годишњици рођења Радована Кошутића. 

За нашу тему је битно то, што Кошутић уместо термина "морфологија" 

користи термин "облици" и "наука о облицима": "У Кошутић.евој граматичкој 

терминологији назив йромена је у доста широкој употреби - јер он и не упо
требљава термине деклинација и коњугација. Због тога йромена у његовом 

граматичком систему покрива не само поменута два термина, већ и врсту или 

класу и сл." (с. 119). То значи да је Кошутић.ева йромена веома блиска Аристо
теловом 7t'tooma. "За падешке облике Кошутић употребљава латинске називе, 
а не наше називе по редном броју." То је, разуме се, много боље, али не стога 
што је "у загребачким граматикама инструментал седми падеж, а у београд

ским и сарајевским он је шести"9, већ пре свега стога што назив падежа именује 
позицију која одређује дати облик речи, одређује њен избор из читаве парадиг
ме, док редни број падежа такву информацију не може дати. Из тога следи да 
је Кошутић.ева терминологија апсолутно тачна, ако се има у виду парадигмат

ски начин описа граматичких карактеристика речи. 

У оквиру синтагматског приступа језику реч се разматра као синтагма; 

док се у граматици не даје као полазни облик, овде је она изведена спајањем 

морфема. У таквим граматикама морфема уместо речи заузима централно 
место. Очигледно је да тада, када се морфологија описује синтагматски, она 
нема потребе да се пореди са синтаксом. Л. Блумфилд баш на такав, синтагма т
ски начин дефинише граматику као "морфотактику" 10 • Санскрит је помогао 
Европљанима да открију морфему. Обично се откриће санскрита за Европљане 

повезује са почецима упоредно-историјског проучавања језика, тј. са почецима 

индоевропске компаративистике. Ипак, треба подвући да је у компаративисти

ци санскрит, боље рећи граматички начин његове дескрипције, заслужан за 

значај који се приписује морфеми као основној Шворбеној јединици. Синтаг

матски (генеративни) начин дескрипције језика био је дат у "Восьмикнижии" 
Панинија. Дотада, све док европска лингвистика није открила санкрит, појам 

"морфеме" јој није био потребан: уместо ње постојала је реч. Али када се 

отпочело са упоређивањем санскритских корена и афикса са грчким и латин

ским речима, из ова два језика су се такође почели издвајати корени и афикси 
и централна јединица било ког компаративног истраживања и било које индо

европске конструкције постала је морфема. Заправо, тај прелаз од речи ка 

морфеми одразио се на теорију аглутинације Ф. Бона, који је индоевропски 
систем коњугације представио као срастање основа и личних заменица, тј. као 

неку врсту синтагми / спојева речи које су се претвориле у. речи. Одатле воде 
своје порекло идеје синтагматских реконструкција у компаративистици, којаје 
задуго заборавила реч и за централну јединицу која се реконструише одабрала 

морфему. 

9 Богдан Л. Дабић: "Радован Кошутић и развој југословенске славистике''. У: "Славистички 
зборник" књ. 1. Београд 1986, с. 113-121. Цитиранn са с. 119. 

10 Блумфилд Л.: Язык. Москва. 1968. 
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Треба подвући да синтагматском карактеру речи у језицима синтагматс
когтипа одговара и други начин спајања морфема- аглутинација уместо фузије, 

тј. механичко срастање, у коме се, уместо стапања у јединствену целину што је 

карактеристично за језике парадигматског устројства, јасно виде границе мор
фема. 

При таквом синтагматском приступу целокупна граматика се своди на 

морфотактику: у том случају, као и код Блумфилда, реч је појединачна појава 

споја морфема. Отуда захтев да се било која реч мора раставити на морфеме. 
Ипак руском, а посебно српском језику (у којима постоје алтернације основа, 

алтернације унутар основа) парадигматски начин дескрипције најбоље одгова
ра парадигматском карактеру самих речи. Такве појаве, као што су "поновно 

растављање", "упрошћавање", сведоче о фузионом карактеру спајања морфе

ма и отуда се као последица јавља немогућност разбијања на морфеме сваке 

речи без остатка. У школи, бавећи се морфемском анализом речи, такве речи 

избегавамо, док се дељење на морфеме успешно спроводи пре свега у синтаг

матским језицима. Што се руског и српског језика тиче, таква се синтагматска 
подела пре свега успешно спроводи тамо где је реч, односно њена семантика, 
само збир значења њених морфема, тј. пре свега у новообразовању типа сло

жених скраћеница, на пример: руски - йродмаl., йрофоtuбор, мосфильм, ми

ниюбка, деiйясли, инiйердевочка, иняз, суйербомба, эксiйракласс, кино-, iйеле-, 
радио-". со-редакiйор".; српски -минивал, ексiйрасобе, ексiйраквалиiйеiй, ради
одрама, видеофилм, видеоклуб, йосiйдийломски, йресбиро, видеоiйека, забав

ноiйека, йљескоiйека, Беобанка, Јуl.обанка". 

Треба нагласити да спајање форманата у таквим речима представља аглу

тинацију и отуда одсуство једначења по звучности и два акцента (упореди: 

Драгстор, постдипломски, пресбиро). У руском језику се јавља још и отr;сустно 

редукције вокала (упор. [cб]redaktor, изговор слова "я" као [ја] у деiйясли и иняз, 

пошто то није позиција после консонанта, већ на почетку слога). 

Све то сведочи да су се у нашим парадигматским језицима појавили нови 

синтагматски модели речи. Али где је реч само синтагма морфема, при чему су 

морфеме стандардне, стабилне и регуларне, тамо нема велике разлике између 

речи и спојева речи. Отуда и проблем одређивања граматичког статуса таквих 

спојева - да ли се ради о речи или споју речи, што има за последицу правописни 
проблем: да ли их треба писати спојено или одвојено. 

Тако тренутно и у руском и у српском језику постоје два типа речи: 

I тип - парадигматски (традиционални) - реч као парадигма облика, 

II тип - синтагматски у коме је реч синтагма морфема или морфоида. 

В. Борисенко 

СИНТАГМА ИЛИ ПАРАДИГМА 

(Вместе или вместо резюме) 

В докладе рассматривается теоретическая проблема грамматической характеристики слова 

в русском и сербском языках: является ли слово синтагмой морфем или парадигмой словоформ? 

История парадигматического описания слова берет свое начало из античных грамматик и 

соответствует парадигматическому характеру слова в древнегреческом языке. Отсюда централь
ное место слова в греческих грамматиках, причем понятие "морфема" вних отсутствует. 
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Парадигматический характер русского и сербского языков с большим числом чередований 
внутри корня соответствует фузионному характеру соединения морфем внутри славянского слова, 
что создает большие сложности при членении всякого слова на морфемы. 

С начала XIX века вместе с компаративистикой из индийских грамматик в европейские 
грамматики переходит традиция рассмотрения слова как синтагмы морф ем. С этого времени слово 
начинает терять свое центральное место в грамматике, его заменяет морфема. Тогда возникает 

возможность описания языка без обращения к слову, как центральной единице языка, и грамматика 
дается как "аранжировка морфем", напр. в "Языке" Блумфильда. Синтагматический характер 

английского языка хорошо соответствует такому описанию, тогда какв русском и сербском языке 

такому описанию соответствуют прежде всего новообразования из сложения сокращений или 

словосочетаний. 
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Лариса Раздобудько, Философский факулыет, Нови-Сад 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ЯЗЫКОВАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

В настоящем исследовании была предпринята попытка выявления роли 

семантической структуры слова и языковой компетенции в изучении сербско
го языка как нероднога. 

Как известно, семантику слова нельзя изучать и эксплицитно представить 

без обращения к внеязыковым знаниям о реальном мире. Но ее также нельзя 
изучать, не проводя принципиального различия между тем, что в языковом 

содержании от внешнего мира, а что от его внутренней структуры, что уже 

стало принадлежностью языка, а что остается достоянием внеязыкового, поня

тийного содержания. Хотя четкую границу между указанными явлениями про
вести довольно трудно, тем не менее уже разрабатываются продуктивные 
приемы экспликации компонентов лексического значения, использующие 

языковую компетенцию рядового носителя языка (Кузнецов, 1992, с. 22). 1 

По-видимому, только путем соотнесения семантического анализа с ана

лизом информации, содержащейся в концептуальных системах, можно наибо

лее плодотворно исследовать семантическую структуру слова. По мнению 

Павилениса: "Не только необходимость, но и эффективность учета в полной 

мере значимости внеязыковых факторов убеждает нас в существенности рас

смотрения самих носителей языка в качестве важнейшего контекста употреб

ления языка" (Павиленис, 1983, с. 259).2 

Под лексико-фразеологической компетенцией в данной статье понима

ется множество как свободных, так и фразеологически-связанных словосоче
таний, воспроизведенных лицами, изучаемыми русский язык как иностранный, 

ф wЗ 
то есть определение их лексического и разеологического знании.-

1 Кузнецов А.М Семантика лингвистическая и нелингвистическая, языковая и неязыковая. -
в: Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. М" 1992. 

2 
Павиленис РИ Проблемы смысла: Соврем. логико-философ. анализ яз. - М., l 983. 

3 Денисов ПН, Морковкин В.В. Словарь сочетаемости русского языка. М., 1978. 
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Группе студентов, изучающих русский язык на философском факультете 

Новисадского университета, и преподавателям русского языка было предло

жено привести словосочетания на русском языке со словами, обозначающими 

части тела человека, соматизмы. Каждый из информантов изучал русский 

язык не менее 1 О лет. На полученное слово-стимул необходимо было написать 
пришедшее в голову словосочетание, описывающее тело человека. Время не 

было ограничено. Од 50 информантов было получено свыше 17000 различпых 
словоупотреблений и 140 значений соматизмов. 

Следует отметить, что главным преимуществом ассоциативного экспери

мента является его простота, удобство применения, так как он может прово

диться с большой группой испытуемых одновременно. 

Как показали исследования А.П. Супруна, АП. Клименко, Л.Н. Титовой 

большая часть ассоциаций обусловлена речевыми штампами, клише, то есть 

то, что испытуемые научили в процессе изучения русского языка. Информа

ция, полученная на основе опроса информантов, является исключительно важ

ной и в плане выявления интерференции, которая прослеживается на всех 

уровня: фонетическом, лексико-семантическом, грамматическом (как морфо

логическом, так и синтаксическом). Ассоциативный эксперимент позволяет 

выявить типичные о шиб ки изучающих русский язык и составить необходимые 

упражнения, предупреждающие эти ошибки. 

Например, в ответах испытуемых появляется синтагма мыШь волосы, 

которая редко употребляется в русском языке, чаще-мыШь 2.олову. Речь идет 

о лексической замене компонентов, присущей двум родственным языкам. Тот 

же случай и с приведенными фразеологизмами, как например, йљунуШи у 

браду - в русском найлевать в 2.лаза или скресати у брк - в русском сказаШь в 
2лаза, или није шија не2о врат - в русском чШо в лоб, что йо лбу, или на врат 
на нос - в русском сломя 2олову, или кривиШи враШ - в русском йроzлядеШь все 
2лаза, или йреко брка - в русском сквозь нос итд. 

Выбрана группа соматизмов не случайно: во-первых, это слова обще

славянского происхождения ив русском и сербском языках, достаточно час

тотны, с емким семантическим объемом, значения которых актуальны в 

повседневной жизни и образуют большое количество фразеологизмов. Имен

но поэтому в ответах информантов были обнаружены не только свободные 

употребления слов, но и фразеологически связанные, которые, по мнению 

испытуемых, легче воспроизводятся, чем свободные словосочетания. Интерес

но отметить, что большее количество ошибок встречается в фразеологизмах 
с адекватным значением, но имеющих лишь один различный компонент, пере

нос этого компонента из одного языка в другой и дает интерференцию. Ср.: 

жиШь на широкую но2у и живеШи на високој нози - в сербском. В ответах 

информантов появляется: жиШь на высокой но2е. 

Иногда информанты давали некоторые комментарии к своим примерам: 

книжное, пренебрежительное, вульгарное, жаргонное итд. Такне пометы были 

только у преподавателей. 
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Эксперимент показал, что приведены в основном общеупотребительные 

синтагмы, усвоенные в процессе изучения русского языка. Эти словосочетания 

не отличаются разнообразием ивстречаются почти у всех участников прове

денного эксперимента, особенно это характерно для студентов. 

Сопоставляя полученные данные со "Словарем сочетаемости рускога 
языка" (Денисов, Морковкин, 1983), можем констатировать, что в ответах 
информантов даны наиболее употребительные словосочетания. Что касается 

эксперимента на сербском (родном языке участников эксперимента), то здесь 

наблюдается другая картина: кроме общеупотребительных синтагм информ

анты давали и словосочетания с единичной встречаемостью. Ответы на родном 

языке разнообразнее, богаче и их значительно больше, чем на русском языке. 

Итак, как мы считаем, получен интереснейший материал, позволяющий 

выявить некоторые закономерности уnотреблений данных словосочетаний и 

послужить основой составления словаря сочетаемости слов (соматизмов) серб

ского языка. 

В связи с ограниченным объемом данного исследования, представлены 

лишь некоторые несоответствия сочетательных возможностей соматизмов 

сербского и русского языков, выявленные на основе теста ассоциации. 

Правила употребления как в русском, так и в сербском языках носят 

имплицитный характер в отличие от правил, действующих в области фонети

ки, морфологии или синтаксиса. Поэтому формулировать эти правила значи

тельно труднее, чем в какой-нибудь другой области языка. И тем не менее, 

системный подход требует формулирования хотя бы некоторых правил упот

ребления. Примером правил, действущих в сфере существительных, обозна
чающих части тела человека, могут те ограничения, которые накладывает 

семантика соматизмов. У становлено, что в сфере общеславянских существи

тельных русского и сербского языков существуют некоторые ограничения в 

образованим свободных словосочетаний, обусловленные закон ами языка, хотя 

законы логики, здраваго смысла допускают то или иное сочетание, но ограни

чения накладывает сам язык. Информанты не написали таких словосочетаний 

с соматизмами как йушисiйые волосы, йорисiйая кожа, 'iубы банiйиком, волосы 

на йробор, йослушные волосы, бе'iающие 'iлаза, срезанный йодбородок, ciйpo

'iue 'iлаза, влюбленные 'iлаза, волевой йодбородок, широкий роiй, щеiйинисiйые 
щеки, намеiйанный 'iлаз, внимаiйельные 'iлаза и др. Эти словосочетания доста

отчно употребительны в русском языке. Однако их не оказалось в ответах 

испытуемых. 

При сравнительном анализе указанных выше словосочетаний с соответ

ствующими в сербском было выявлено, что в данных случаях произашла 

лексическая замена компонентов. В сербском языке для выражения таких 

значений используется другое существительное. В принципе и в русском языке 

речь идет о переносном значении этих синтагм. Ср.: йажљив йо'iлед, бис-Шар 

йо'iлед, сШро'i йо'iлед, ошiйар йо'iлед, леден йо'iлед, коса мека као йайерје, 
шуйликава кожа и др. 

Встречаются ошибки и на грамматическом уроне, проанализировав ко

торые, можно назвать следующие причины интерференции: 
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Когда словосочетанию с соматизмом в русском языке соотвествует лишь 

одна слово в сербском: коренные зубы - куШњаци, зуб мудросШи - умњак, 
шмы:ZаШь носом - шмрцаzuи, круzи йод zлазами - йодочњаци и др. 

Несоответствия наблюдаются в употреблении различных предлогов ив 

использовании возвратной и невозвратной форм глагола и в различных гла
гольных управлениях: йасШи око враШа - бросиШься на щею, неzоваШи браду -
ухаживать за бородой, дуваШи у врат - ходить йо йятам, 2олова кружиШься 
- врШи се у zлави и др. 

Случается, что в русском языке отдельные конструкции употребляются 

и в единственном, и во множественном числе, а в сербском или только в 

единственном или только во множественном числе: большие 2руди, одна 2рудь 

больше друzой - велике zруди; рош, рШы - лейа усШа; сйина, сйины - болесна 
леђа и др. 

Иногда речь идет о различных сочетательных возможностях, хотя то или 

иное слово функционирует в языке, но в данной синтагме оно не употребл

яется: форма носа (2лаз, бровей) - а в сербском облик носа (очију, обрва), или в 

русском языке глагол имеет менее емкую семантическую структуру, то есть 

узкий семантический диапазон: одеШь очки на нос - в сербском сШавиШи 
наочаре на нос, йоложиzuь йод 2олову - в сербском сШавиzuи йод 2лаву и др. 

Часты случаи генерализации значения в сербском языке, когда двум или 

даже трем словосочетаниям русского языка соответствует только одна в серб

ском, как бы покрывающее все эти значения: редкие волосы и жидкие волосы 

- реШка коса, вздернуШый нос и курносый нос - йрћасШ нос, цокаШь языком, 
щелкаzuь языком - цокШаШи језиком, выйуклый лоб и круШой лоб - исйуйчено 
чело и др. 

Встречаются случаи, когда возможен лишь подбор синонимов: безобраз

ное лице - :Zадно лице, землисШое лица - лице исШакнуШих ја:Zодица ( описатель
но) и др. 

Как выяснилось, нет таких сочетательных свойств у русских словосоче

таний, характерных для следующих сербских синтагм: живахне очи, Шврдо 

срдце, икс-но:Zе, брид шаке, оШкравиШи срдце, срцолике усне, кошчаШо раме, 
сиШне очи и др. 

Аналогичные явления можно наблюдать и в области фразеологических 

словосочетаний. 

Например, в сербском языке есть фразеологизм дебео образ со значением 

"немање осећања части и достојанства, немати стида ни срама, не стидети се": 

Али они су бити дебелих образа. В русском языке фразеологизм с тем же 

значением состоит совсем из других компонентов: бессШыжие 2лаза, как Шебе 
не сШыдно. Это значит, что многие регламентирующие законами языка упот

ребления носят индивидуальный характер и требуют запоминания. Употреб

ляя такие словосочетания, следует помнить, что они обслуживают 

определенные ситуации. Так, носителям русского языка, изучающим сербский, 

следует обратить внимание на те устойчивые словосочетания, внутренняя фор

ма которых не находит себе аналогон в русском и наоборот. Например, фразе
ологические единицы бацати образ йод ноzе (со значением "изгубити 

част/поштење, осрамотити се, не стидети се": Тај је бацио образ йод но:Zе! -
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(ђалски 5)4
; воловске очи (со значением "јако велике/разгорачене очи": Погле

дај оног човека, зар ти се чини да има воловске очи? - РЕД.); имаiiiи змијске ноzе 
(со значением "бити притајен/скривен": Драмска експлозија је савладана. Стра
сти данас имају змијске ноzе. - Давично); cвeiiiлaiiiи образ (со значением "исти
цати се каквим часним делом, чинити/учинити што чиме се може поносити": 

Он cвeiiiлa образ свим својим колегама /ВЛ 1985) ит.д. имеют "картинку", 
положенную в основу того или иного фразеологизма, неадекватную русским с 
таким же значением, что отражается в ответах информантов, которые сделали 

ошибки именно в этих фразеологизмах. Что касается соматической фразеоло

гии, то она, как выяснилось, имеет полные соответствия где-то 70%, а 30% - это 
различные несовпадения и в них, как правило, и проявляется интерференция. 

Соответственно и в русском языке достаточно большое количество фра

зеологизмов такога порядка: мaciiiep на все руки (со значением "человек, 

умеющий все делать, искусный во всяком деле": Он был мaciiiep на все руки: 

слесарь, столяр, плотник". /Короленко) ноzи моей не будеiu (со значением 
"кто-либо никогда не придет, перестанет посещать кога-либо. Обычно как 

угроза, запрещение": Богданович отбросил свой стул -Ноzи моей здесь больше 

не бyдeiii! - крикнул он, уходя /Куприна-Йорданская); не казаiiiь zлаз, носа (со 
значением "не появляться где-либо, не приходить куда-либо или к кому-ни

будь": - А то, мой друг, суди сам: Два раза заглянул, а там Уж к ним и носу не 
йокажешь. /Пушкин)5 и т.д. 

Важно отметить тот факт, что на синтагматическом уровне иногда в 

саставе фразеологизма появляется новое значение, которое достаточно час

тотно в языке, но еще не зафиксировано словарями, а информанты приводят 

это значение. Существует в психологии точка зрения, что значения слов на

ходятся глубоко в сознании говорящих и всплывают по мере необходимости в 

процессе речи. Конечно, это совершенно не значит, что все значения того или 

другога слова хранятся в памяти говорящих. Значения информанты описывали 

в основном с помощью примеров, иногда, используя синонимы, и редко давали 

значение. Наибольшее количество значений было приведено - пять. Например, 
zлава и око. В основном информанты написали по одному значению. Это слова: 

Шрейавице, усна, коса, обрва, вpaiii, раме, длан, zруди, Шрбух и йуйак. По два 

значения испытуемые привели у слов: кожа, брада, образ, лaкaiii, ноzа, уво и 

Шело. Трехзначными оказались в ответах слова: зуб и йeiiia, а четырехз

начными: чело, колено, нoкaiii и йpciii. 

Таким образом, сабран богатый материал, позволяющий выявить неко

торые закономерности сочетаемости свободных и фразеологически 

связанных значений слов, позволяющие проследить качественные различия 

присущих им культурных компонентов, являющихся выражением материаль

ной и духовной культуры общества, обслуживаемого данным языком. Проник
новение в специфические черты семантики изучаемого языка является 

предпосылкой его изучения. Кроме того, полученные тестом ассоциации, дан-

4 Речник срйскохрваiйскоi књLLжевноi језика. Нови Сад - Загреб, Матица српска (и Матица 
хрватска), књ. 1-6. Маiuеишћ Ј. Фразеолошки рјечник хрватскога или српског језика. Загреб 1982. 

5 Молтuков А. И Фразеологический словарь рус.ского языка. Москва, 1977. 
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ные, являющиеся лексико-фразеологической компетенцией изучающих рус

кий или сербский языки, исключительно важны в практике преподавания 

русского или себского языков как иностранных. 

Лариса Раздобудько 

СЕМАНТИЧКА СТРУКТУРА РЕЧИ И ЈЕЗИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРОУЧАВАНЈУ 
РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ 

Резиме 

Аутор покушава на основу материјала добијеног тестом асоцијације да одреди неке закони
тости спојева речи - соматизама. Одређиванје законитости у области лексике много је теже него у 
фонетици, морфолоmји или синтакси. 

Осим тога, у датим одговорима се види интерференција испитаника који уче руски или српски 
језик као страни. На основу тих података могу бити направлјене вежбе које би уклониле интерфе
ренцију у семантичкој структури речи. 

318 



Марија-Маzдалена Косановић 

МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХОМОНИМИ КАО УЗРОК ЈЕЗИЧКИХ 

ГРЕШАКА НА ЧАСОВИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА 

Добро је познато да је основни циљ учења неког страног језика омогућа
вање несметане усмене и писмене комуникације на том језику.Јасно је, такође, 

да језичку комуникацију понајвише ометају језичке zрешке, било на семантич

ком, било на плану експресије. Језичку грешку бисмо, пак, у глобалу могли 

дефинисати као облик који није у складу са владајућом језичком нормом датог 

књижевног језика. Из низа могућих језичких грешака у овом раду посебно 
издвајамо погрешну употребу лексике, тј. оне лексичке грешке које у највећој 

мери помућују исказ на страном језику и чине га неразумљивим. Лексичке 
грешке припадају грешкама лексичког језичког подсистема. Ваља имати на 

уму да је то веома сложен подсистем. Наиме: гласовни облик лексеме је струк
туиран као најмања постојећа јединица језика; као семема она одређује појмов

но значење; најзад, са граматичко-семантичког становишта лексема може 

постојати као синтагма, с обзиром на своју потенцијалну спојивост у јединице 

вишег реда. 

Лексички језички подсистем, заједно са морфолошким системом, творбом 

речи и синтаксом, припада плану информације. У неком условном моделу 

детерминације подсистема - од најзатворенијег према најотворенијем - редос
лед би био следећи: морфолошки, творбени, синтаксички и лексички. На плану 
сигнала (експресије) овај би редослед одговарао следећем реду: фонолошки, 

акцентолошки, ритмички и интонацијски. То значи да су лексички и интонациј

ски подсистеми релативно најотворенији, те да је највећа вероватноћа да се 

већина грешака при учењу страног језика односи на ове подсистеме. Јер, 
слабија оријентација у коришћењу елемената затвореног подсистема (на при

мер, морфолошког) не искључује могућност какве-такве језичке комуникаци

је, а незнање лексике потпуно искључује споразумевање на датом језику. Зато 
су језичке, односно лексичке, грешке у центру пажње глотодидактике. Анализа 

лексичких грешака требало би да буде основа за усмеравање дидактичке стра

тегије, ако не за потпуну елиминацију, оно бар за смањење језичких грешака. 
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Проблем усвајања стране лексике је доста сложен већ сам по себи. Он је 
још изразитији код сродних језика који се налазе у контакту. Очито је да се 
учење страног језика не одвија у вакуму. Анализом наставе страних језика 
долазимо до закључка да се матерњи језик не само одсликава у страном језику 

у процесу његовог усвајања, већ и да је интегрално са њим повезан. Незаоби

лазно место готово свих контрастивних истраживања двају или више језика је 
питање језичке инШерференције. У глотодидактици се по правилу истиче да је 

језичка интерференција, која се одвија у условима разлика у структури матер

њег и страног језика, главни узрок језичке, а нарочито лексичке грешке. Ми 

смо, пак, нашу пажњу посветили настави руског језика као страног, у српској 
школи, конкретније - лексичким грешкама које се јављају као резултат дело
вања језичке интерференције у њеном специфичном облику - у међујезичким 
хомонимима. 

Као што смо напоменули, интерференција је највећа, а такође и "најмање 
случајна" код језика који суу блиском сродству. Такву су управо, руски и српски, 
као представници двају словенских језичких група. Код контаката сродних 
језика, у складу са правилом минималне разлике, веома су честе лексичке 

грешке изазване међујезичком хомонимијом која се манифестује као истовет
ност речи на плану израза, уз потпуну различитост на плану садржаја. Настав

ник је дужан да зна да језичка интерференција као појава и процес (између 
осталог психолингвистички) увек прати формирање навика и комуникацијске 
компетенције ученика. Без такве свести наставник није у стању да схвати 
дидактички процес наставе страног језика са језичким, односно лексичким, 
грешкама које су природна консеквенца тог процеса. Такво схватање суштине 
лексичке грешке имплицира неопходност да се ученицима пружи одговарајућа 

грађа, што би требало очекивати од уџбеника. Глотодидактичке функције 

уџбеника су темељ за припремање грађе примерене потребама наставе и учења 
уопште. 

Наше истраживање базирали смо на Уџбеницима рускоz језика за L Ј Ји 
ЈП разред средње школе (за све сШруке) који су одобрени од стране Просветног 

савета Републике Србије и Просветног савета Војводине, као важећи уџбеници 
у настави. 

То су: Руски језик за Ј разред и Руски језик за Ј Ј разред, аутора Марије 

Межински и Александра Терзића, и Руски језик за ПЈ разред, аутора Богољуба 
Станковића и Стојадина Костића. 

У трогодишњој редовној настави руског језика анализирали смо лексичке 
грешке ученика изазване руско-српским међујезичким хомонимима у штиву 
наведених средњошколских уџбеника. У анализи смо користили, претежно, 

контрастивни метод. Истовремено, анализа је била психолингвистички оријен
тисана, будући даје у великој мери узимала у обзир психолингвистичке процесе 

који прате настајање лексичких грешака, а поготову оних заснованих на међу

језичкој хомонимији, или, по терминологији Н. В. Заславске 1 , на енанШиосеми
ји. 

1 Н. Н. Заславская: О межъя,зыковой омтшмии. У: "Русский язык и литература в средних 
учебных заведениях УССР", Киев, 1984, No 7, стр. 68. 
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Настава се изводила у Техничкој школи у Темерину, чији ђаци на крају 
школовања добијају квалификације III степена стручне спреме. Такав профил 
школе сугерише да смо имали посла са ученицима који показују мање интере

совање за хуманистичке предмете и на тестовима презентирају доста лоше 

познавање градива из претходног периода изучавања страног језика у основној 

школи. 

Није овде место, нити време за излагање властите концепције међујезичке 

хомонимије, али ваља истаћи да нам је добродошла констатација новосадског 

русисте Ђорђа Ј азића да појам међујезичке хомонимије у сродним језицима 

треба схваiйиiйи шире од истог у несродним језицима, с обзиром на различите 

норме реализације фонема и различите могућности графике сваког језика 

понаособ.2 Занимљиво је да су тако широко, али наравно потпуно несвесно, 
схватали хомониме наши ђаци. Свугде где се наслућивала нека формална 

сличност, они су били склони да донесу закључак о семантичкој еквивалентно

сти руске и српске речи. За разлику од Вере Николић3 , која је такође у хомо
нимији видела "проблем у настави руске лексике", али је узимала "доминантно 

значење лексике, тј. оно које не зависи од контекста", ми смо у свом експери

менту користили хомониме (или оно што су ђаци сврставали у ту класу речи) у 

контексту у коме они функционишу у уџбенику. За овакав приступ смо се 

определили имајући у виду да се у редовној настави ђаци не срећу са лексиком 
у некој апстрактној ситуацији. Напротив, они лексику усвајају у оквиру одређе

ног текста у уџбенику. 

У I разреду смо забележили тридесет и девет језичких ситуација у којима 
су ђаци у тексту уџбеника проналазили руске речи сличне српским, по звучном 

или графичком омотачу, и погрешно претпостављали њихову семантичку ек

вивалентност. Занимљиво је да често ни контекст у коме су се налазили хомо

ними није могао да помогне да ученици посумњају у своју семантичку 

интерпретацију. 

Ево неколико примера: 

Стр. 171 уџбеника: "Здесь они разговаривали о политике, о сербском 
народе, о литературе и об искусстве." 

Нико од ученика није посумњао да речи искуссiйво (срп. умеiйносiй) не 

одговара српској речи искусiйво јер ова реч је потпуно одговарала садржају 

текста. 

Стр. 64: "Нельзя руl.аiйь то, чего не знаешь." 

Наравно да је ова реченица била схваћена као: "Не смеш се ругати томе 

што не знаш, не познајеш". Логично, али није тачно. Руска реч руl.аiйь значи: 

грдити, корити, нападати, а не - ругати се, тј. подсмевати се. 

У истом том тексту читамо: 

"Ирина Николаевна сидит и вяжет." 

Джордже Язич: Русско-сербскохорваШские межъязыковые 
Филозофскоi факулШеШа у Новом Оlду", књ. XIV/111971. 

3 
Вера Николић: Проблеми у насШави руске лексике. Београд, 1979. 

4 У свим цитатима из уџбеника истицања су наша, М.-М.К. 

омонимы. "П)()uшњак 
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На питање: Шта ради Ирина Николајевна?, - сви дижу руке да би одгово
рили: Ирина Николајевна седи и веже. Наравно - погрешно! Јер Ирина Нико
лајевна седи и плете (или кукича). 

Једна од лекција је посвећена А. С. Пушкину, срећном периоду његовог 
живота на Арбату, у кући где је сада песников музеј. Текст почиње речима: 

"Скромный особняк ... стал одной из самых известных достопримечатель
ностей Москвы" (стр. 48). 

Семантизација речи особняк (вила, породична кућа) у срп. особењак је 
променила смисао целе реченице, тако да смо добили до апсурда смешну 
информацију из које произилази како Пушкинова породична кућа на Арбату 
није постала једна од најпознатијих знаменитости Москве, већ је то .iедан 
"скроман особењак", наравно, сам Александар Сергејевич. 

Понекад ђаци приликом семантизације хомонима показују креативност. 
То се дешава кад добијени облик треба "дотерати" према еталону матерњег 

језика. На пример: 

"Марийские школьники взяли на себя большую и бескорысШную рабо

шу ... " (стр. 129). 
Заменивши префикс бес- префиксом не- (а један и други садржи негацију), 

неколико ученика је дошло до закључка да су се "маријски ђаци прихватили 
некорисног рада", а руски текст истиче да је тај рад био несебичан, некористо-

љубив посао. 

Недоумице настају кад се У реченици појави хоминим, али контекст пока
зује да "нешто није у реду". За илустрацију узимамо следећу реченицу: 

"У стен - большие шкафы, а вних банки" (стр. 34). 

Ученику I разреда је позната реч шкаф, убеђен је да зна шта је банка, али 
како да буде сигуран у резултат дешифровања реченице, ако "се банка налази 

у ормару" (додуше великом!). 

Уџбеник за 11 разред је пружио знатно мање материјала за анализу хомо
нима. Укупно осамнаест пута су ђаци правили лексичке грешке изазване обли
ком интерференције који је предмет наше анализе. Иако су већ били верзирани 
и понекад питали: "Да ли је ова реч као наша?", - контекст је давао лажну 

сигурност да је значење исто. 

На пример: " ... в боях он не усйел узнать многих вещей, которые следовало 
бы знать офицеру" (стр. 101 уџбеника). 

Чак две замке у једној реченици! Прва - класична лексичка грешка срп
ских ученика: руски израз усйеШь значи сШићи, а не значи йосШићи усйех, како 
је то на српском језику. Други хом оним - следовало бы = требало би - зато што 
се односи на вещи, тј. ствари, семантизује се као добијаШи, йримаШи, па 
реченица у ђачком преводу гласи: 

" ... у боју он није усйео да узме (или добије) многе ствари које су следовале 
официру". 

Или: "Никитич позвал к себе в гости на просторный чердак" (стр. 9). 

Зар чердак (таван) не звучи као чардак?! 
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На другом месту: "Иногда я устаю" (уморим се), - дешифрује се као "ја 
понекад устајем" (стр. 120). 

У 111 разреду имали смо осам пута прилику да направимо контрастивну 
анализу хомонимне руско-српске лексике. Контрастивна анализа у настави је 

веома корисни дидактички метод, јер дозвољава да се ефективно представи 

лексички материјал и развија когнитивна интерпретација лексике. 

Већ у првом тексту, чији јунак-робот носи име Орфеј, читамо: 

"Его звали Орфей. Это было странное имя" (стр. 9). 

То значи да је Орфеј необично име, али су ђаци имали своју етимологију: 

"То је било страно име". Притом су полазили од чињенице да руски страна 

значи - земља. Чисти когнитивни приступ лексичкој анализи! 

Или: "Один арап йоШерял своего верблюда" (стр. 112). 

Контекст је подржао ђаке у убеђењу да је руска реч йоШеряШь (што значи 

изzубиШи) семантички еквивалент српске речи йоШераШи; реченица у њиховом 

преводу гласи: "Један Арапин је йоШерао своју камилу". 

Интересантан повод за контрастивну анализу дао је пар куйец - куйац, који 
сем фонетске и графичке сличности има још и супротно значење у ова два 

језика. У руском куйец = Шрzовац, а у српском куйац је тај који нешто купује. 
Овај хомоним се јавља у реченици: 

"Он да вал купцам деньги для создания промышленных предприятий" (стр. 

101). 

У истом тексту, у једној другој реченици среће се још један пар хомонима: 

рус. Шовар (роба, оно што је предмет трговине) и срп. Шовар (са значењем 

терета): 

"Широко развилось производство железа... Шоваров, необходимых для 

армии и флота" (стр. 101). 

Још је један пример веома карактеристичан за такозвани "негативни 

трансфер", онај што отежава постизање новог знања, због поседовања прет

ходног, у том случају знање матерњег језика отежава учење страног: 

"МХАТ прошел большой и сложный путь развития" (стр. 116). 

У свести ђака српска реч сложни семантизује се као "који изражава 

потпуно слагање", иако у српском постоји придев сложени, који би био семан

тички еквивалент руском сложный, али његов омотач није у тој мери аналог са 
руском речју као речи у хомонимском пару сложный - сложни. 

*** 
У својој анализи семантичких грешака изазваних хомонимима у сред

њошколским уџбеницима руског језика намерно се нисмо задржали на фонет

ском или графичком облику ових речи, нисмо упоређивали фонолошке 
системе руског и српског језика да бисмо евентуално доказали да су то стварно 

формално еквивалентне речи. Јер, у процесу учења страног језика ученици 

прво усвајају неку врсту инШерјезика, тј. језика-посредника чији се језички 
систем налази негде између полазног, тј. матерњег и - да га тако назовемо -
"циљног", тј. оног страног језика који је предмет учења. Тај школски (у нашем 
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случају) српско-руски интерјезик већином занемарује све оне појаве у страном 
језику којих нема у матерњем, другим речима у њему делује врло јака интер
лингвална интерференција: ђаци, по правилу, не примећују у руском језику 
опозицију Шврди:меки сугласник, није за њих релевантно место акцента, коло

кације су погрешне, готово редовно пренесене из српског, итд. Пропуштајући 

феномене страног језика кроз, како каже Н. Трубецкој, "своје фонолошко 
сито" - ученици проналазе сличности међу лексемама страног и матерњег 

језика и тамо где лингвиста не би смео да помисли о њиховом постојању. 

Нас је занимао методички и дидактички аспекат експеримента. Настава 

страног језика у школи се одвија у екстремним условима. Ситуативни и кому

никациони контекст у настави примењују се веома ретко. Првенствено због 
тога што зато нема услова. Језичка експозиција се ограничава на два часа 

недељно, ни мотивација, нити потреба за комуницирањем на страном језику 

практично не постоје. Она се, додуше, могу вештачки наметнути, али тада нису 

ефективна. 

На основу нашег истраживања приметили смо да лексичке грешке хомо

нимског типа имају индивидуални карактер, условљен личношћу ученика, ни

воом његових интелектуалних способности, језичким искуством и другим 
психолошким предиспозицијама. Задатак је наставника да упозори ученика на 

деловање језичке интерференције која је узрок малтене свих лексичких греша

ка, да у одговарајућем тренутку укаже на место где се оне испољавају, све у 

циљу максимално могућег избегавања оваквих језичких погрешака. 

Мария Ма2далена Косанович 

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Резюме 

В настоящей статье говорит о преподавании русского языка как иностранного в сербской 

средней школе. В центре внимания автора оказались лексические ошибки, которые появляются у 

учеников под влиянием языковой интерференции, а именно под влиянием межъязыковой омони
мии. В опыте, который был проведен в рабочей обстановке на уроках русского языка в професси

онально-техническом училище, рассматривались русские лексемы, похожие на сербские по 
звуковой и графической оболочке, т.е. русско-сербские омонимы (или слова, кажущиеся ученикам 

омонимами) из текстов учебника. Звуковое или графическое сходство в большинстве случаев 
приводило учеников к ошибочной семантической интерпретации: они считали омонимы семанти

ческими эквивалентами. На основании эксперимента автор приходит к выводу, что лексические 

ошибки омонимического типа имеют индивидуальный характер. Они зависят от личности самога 

ученика, от его способностей и языкового опыта. 
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Милана Радић-Дуzоњић, Филолошки факултет, Београд 

ФРАЗЕОЛОШКИ ВЕЗАНА ЗНА ЧЕЊА У 

РУСКО-СРПСКОМ ПРЕВОДНОМ РЕЧНИКУ 

1. Контрастивна изучавања лексичких система словенских језика, како 
она чисто теоријског, тщю и апликативног карактера, углавном се дотичу 

ономасиолошких проблема, односно најчешће имају за предмет истраживања 

проблем номинације појединих лексичко-семантичких група - микросистема. 
Контрастивна истраживања семазиолошког карактера знатно су ређа, како 

због још недовољно разрађених метода истраживања, тако и због изузетне 

сложености саме проблематике, што је пропраћено знатним терминолошким 
неуједначеностима (Кузанецов, 1987, 64-72). 

Контрастивна сучељавања у лексичкој семантици словенских језика усме

рена су првенствено на лексичко-семантичке парадигме, или, другачије речено, 

у непосредној су вези са семним потенцијалом њених чланова, односно с њихо

вим семантичким пољима. Како се код полисемних лексема семантичко поље 

реализује преко њихових појединачних значења, применом контрастивне ана

лизе утврђују се сличности односно разлике истозначних пољ~ дnају или, ређе, 

више језика (Кузнецов, 1988, 39). 

Преводни речник сам по себи, у самом начину формирања речничког 

чланка експлицитно показује сучељавања двају семантичких поља - улазног и 
излазног језика. Али, будући да се код излазног језика најчешће појављује 
неколико синонима, колико год да је речник урађен по свим правилима лекси

кографско-лексиколошке системности долази до неистинитог представљања 

појединих релација и до латентног брисања семантичких разлика међу пољима 

која се контрастирају. Тако, на пример, ако се руском глаголу круzлиШься 
придруже два српска члана која се по састављачевом мишљењу међусобно 
налазе у синонимском односу - заокруzлиШи се, заоблиШи се, речник сужава 
поље руске лексеме. Лексему улазног језика он семантизује везом фиzура 
окруzлилась, а при томе изоставља значење zлаза окруzлились оШ ciiipaxa. 
Придруживање лексема излазног језика, које се одвија по приниципу навођења 

синонима без одговарајућих очигледних типова спојивости, иако је изузетно 

економично, у ствари готово по правилу сужава семантичко поље лексеме 

улазног језика. Шта више, можемо се у потпуности сложити с мишљењем 
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Кузнецова да, уколико се процедура настави тако да улазни и излазни језик по 

принципу "чуна" мењају стране, може доћи до потпуног брисања граница 

између семантичких поља у улазном и излазном језику (Кузнецов, 1988, 38). 
Круг се затвара узајамном међујезичком идентификацијом: заокруzлиiйи се, 

заоблиiйи се - окруzлиiйься / окруzлиiйься - заокру'i.лиiйи се, заоблиiйи се; 

суштински подаци, међутим, о центру семантичког поља лексеме, тј. о јакој 

семантичкој позицији, изостају. Али можемо се запитати да ли се иста закони

тост, односно иста тенденција запажа код свих типова лексичког значења 

(будући да је изазвана самом природом двојезичног речника који увек незнатно 

сужава семантичко поље улазног језика), или је наведена тенденција у вези са 

развијеном, односно неразвијеном полисемијом? И, уз то, како се наведена 

законитост испољава у опозицији везано/слободно значење? Карактеристика 

преводног речника коју наводи Кузњецов, по нашем мишљењу односи се на тзв. 

номинациона значења речи, али није релевантна код значења која поседују 

извесну семантичку везаност и која се у лексикологији именују термином 

фразеолошки везана. Овим се проблемом, као што је познато, први детаљније 

позабавио Виктор Виноградов, чија типологија лексичких значења, начињена 

према различитим параметрима, и данас представља једну од фундаменталних 

поставки у лексикологији (Виноградов, 1977, 162-189). Иако се у својој основи 
темељи на Балијевој типологији, она иде корак даље, јер саму типологију коју 

доноси, у првом реду заснива на диференцирању типова у широком дијапазону, 

на чијем се једном крају налазе фразеолошке сраслице, а на другом фразео

лошки везана значења лексема које поседују слободну спојивост. Бали се у 

својим радовима, међутим, дотицао само крајњих поларитета ове скале, гово

рећи да је између њих недефинисано море типова које не подлеже јасно утврђе

ним законитостима (Бали, 1961, 92). Највећу пажњу унутар типологије 
Виноградов је посветио управо утврђивању битних обележја фразеолошки 

вазаних значења. Она су, по његовом мишљењу, доминантна по својим врстама 

и бројности унутар речи с развијеном полисемијом. У опозицији према номи

национим значењима која поседују релативно слободно повезивање компонен

ти (јер су омеђена искључиво предметно-појмовним ограничењима; не може 

zвоздени хлеб, али може ражани хлеб), компоненте кроз које се реализују 

фразеолошки везана значења повезане су како својим семаним потенцијалом, 

тако и конотативним пресупозицијама. У погледу фактора ограничености, 

фразеолошки везана значења ближа су номинационо изведеним значењима 

(термин В. Виноградова), него номинационим (Виноградов, 1977, 172). Јер, 
унутар полисемних лексема као специфичних микросистема постоји искључи

во једно номинационо значење, док се номинационо изведена значења, слично 

фразеолошки везаним, појављују у више семантичких серија. Зато је, на основу 

изнетог, за контрастивну лексикологију далеко важније утврдити како се реа

лизује и помоћу којих чинилаца се успоставља семантичка граница компоненти 

значења између номинационо изведеног и фразеолошки везаног значења. Или, 

да конкретизујемо, за контрастивну лексикологију мање је битна релација 

између номинационог значења лексеме кайля (маленькая часiйь жидкосiйи 

окруzлой форми) - кай и номинационо изведеног кайли ( лекарсiйва, йринема
емые йо счеiйу iйаких единиц), од односа ни кайли бланоразумия - сердечные 
кайли (Виноградов, 1977, 172). Идентификациони скуп сема дел о ви те чн о -
ст и који карактерише и номинационо и номинационо изведено значење у 
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фразеолошки везаном значењу задржава само прву компоненту. Јасно је стога 

да ће се у семном потенцијалу којим располажу фразеолошки везана значења 
разложити и архисема, услед њихове центрифугалне тенденције у односу на 

номинационо значење. Тако се у примеру ни кайли бла'iоразумия расточила 

архисема течност а у први план дошла сема м ал о . 

Поред тога, обелеђја опозиције слободно/везано значење чине и синоним

ски низови. Номинациона, слободна значења чине базу синонимских низова, 
док фразеолошки везана, услед секундарне номинације, представљају марки

ране чланове таквих синонимских низова (Виноградов, 1977, 175). 

2. Други проблем који се намеће у вези са фразеолошки везаним значењи
ма је питање колико различити видови полисемије утичу на природу повезано

сти компонената фразеолошки везаних значења. Код радијалне полисемије, 

код које су фразеолошки везана значења мотивисана номинационим значењем, 

она очигледније испољавају центрифугални карактер. Приказаћемо фразео

лошку серију поља лексеме 2олова. 

номин ац и он о з н а че ње - "део људског тела" 

;· , 
~ , 

1. секунд. ном. "целина - део" 
иденШиф. ум (человек с 2оловой) 

,,/ ".,,, 2. секунд. ном. "део-целина" 

,/ ,_,./" идентиф. човек (умная 2олова, 2орячая 2олова) , ,,, 
2олова-----з. секунд. ном. "функција" 

' "" ',, " ... ".... идентиф. иницијатор (всему делу 2олова) 
' ... ', ' 4. секунд. ном. "место" 

' ', идептиф. предмет (zолова колонны) 

' 5. секунд. ном. "облик" 
идентиф. предмет (2олова сахару, 2олова сыру) 

Међу наведеним фразеолошким серијама истичу се два типа - први, с јасно 
израженом секундарном номинацијом и идентификатором човек и други тип, 

такође образован секундарном номинацијом, али с идентификатором йредi.tсШ. 

За двојезичну лексикографију, на плану односа руског и српског језика 

(два језика са јасним формално-семантичким сличностима, али и разликама) 

могућност брисања семантичких карактеристика већа је у другом типу, посеб

но онда када се у спојевима појави члан исте лексичко-семантичке групе: 

2олова колонны - чело колоне. Могућност померања граница семантичког 

поља у излазном језику нарочито се истиче онда, када се у речнику инсистира 

на принципу "једном значењу улазног језика - једна лексема излазног језика". 
На пример zолова колонны - чело. Без додатног конкретизатора чело колоне, 
као што то наводе наши преводни речници, пружа се широка могућност за 

погрешно семантизовање руске лексеме. 

3. У разлучивању два наведена типа појављује се још једна законитост 
унутар фразеолошки везаних значења - проблем утврђивања централне ком
поненте. При лексикографској обради у руско-српском преводном речнику 
проблем зависне компоненте и илустративни примери у излазном језику преЈI:

стављају кључни моменат. Велико питање је да ли је семни потенцијал којим, 
на пример, располаже придев 2оловной правилно илустрован фразеолошки 
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везаним значењем 'i.оловная боль. Примери типа 'i.оловная боль, зубная боль и 

сл. не одражавају хипонимске односе. Наиме, само онда када фразеолошки 

везано значење бива репрезентована спојевима "род/врста", код везаних зна
чења иста компонента доминира и у семантичком и у синтаксичком погледу. У 

синтагми 'i.оловная боль синтаксички главна реч није истовремено и семантич
ки главна (Телија, 1980, 267-268). Према томе, овакви спојеви семантички нису 
истозначни са спојевима zоловной моз'i., 'i.оловной убор (које напоредо наводе 

наши преводни речници). Међутим, природа њиховог семантичког потенцијала 

није условљена степеном повезаности њихових компонената, јер је 'i.оловной 

мозz термин велики мозак, док 'i.оловной убор тежи идиому, будући да је убор 
у свом номинационом значењу данас застарело. Природа разлика међу њима 

лежи у компоненти која их конкретизује, тзв. кључној речи (Гак, 1972, 373). 
Кључне речи у фразеолошки везаним значењима дају пољу онај константни 

елеменат који се реализује према важећој језичкој норми. Поставља се онда 
питање хоће ли оваквим фразеолошки везаним значењима ('i.оловная боль) 

уопште бити место у оквиру чланка 'i.оловной и да ли онда придев 'i.оловной 

поседује искључиво фразеолошки везана значења? И још нешто. Због чега 

онда у савременим руско-српским преводним речницима нема чланка зубной 

када се и ова лексема реализује по истом принципу: 'i.олова-'i.оловная боль/ зуб

- зубная боль? Није ли у питању данак руском изворнику који је послужио за 
израду руско-српског речника, где се оваква тенденција запажа онда када је 

речнички чланак организован по принципу гнезда? Наш преводни речник лепо 

објашњава да је руско zоловной - онај који се односи на zлаву, али не даје 
одговор на кључно питање, да ли се он везује за све сегменте полисемне 

структуре лексеме 'i.олова; Или се, можда везује појединачно само за номина
ционо, односно номинационо изведено значење. 

Из свега што је до сада речено чини нам се да није тешко уочити значај 

фразеолошки везаних значења за преводну лексикографију, јер се управо 

преко њих најочигледније презентира системска организованост како унутар 

једног, тако и унутар другог семантичког поља лексема која се контрастирају. 

Несумњиву важност овог типа лексичких значења потврђује и њихово појав

љивање међу лексичким функцијама у речничком чланку руског дескриптив

ног комбинаторног речника Мељчука и Жолковског, који је пре десет година 
објављен у Бечу (Мељчук, Жолковски, 1984). У оваквом речнику чији је при
марни задатак презентирање описа онога што изворни говорник зна о свакод

невном вокабулару, а што би помогло неизворном говорнику при исправном 

коришћењу датог вокабулара (Братанић, 1992, 335), фразеолошки везана зна
чења чине окосницу лексичке грађе, као што се то, уосталом, одвија и у језичкој 
стварности. 
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Милана Радич-Дуlонич 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РУССКО-СЕРБСКОМ 
ПЕРЕВОДНОМ СЛОВАРЕ 

Исследования семасиологического характера при контрастивном изучении лексики близко
родственных языков славянских языков малочислены, из-за отсутствия общих методологических 

параметров и обилия различных терминов. Благодаря самой структуре словарной статьи русско
сербский переводный словарь непосредственно отражает сопоставление семной структуры лек сем, 

участвующих в межъязыковом контакте. 

Ва настоящей статье автор пытается определить роль и основные характеристики фразео
' логически связанных значений в структуре словарной статьи русско-сербского переводного сло

варя. 
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Зузана Тойолињска 

МАКЕДОНСКО-ЦРНОГОРСКЕ ПАРАЛЕЛЕ У СИСТЕМУ 

НЕОДРЕЂЕНИХ ЗАМЕНИЦА 
., 

Говорићу о систему неодређених заменица у македонском и у српскохр

ватском језику на фону других словенс1щх језика, а посебно ћу се осврнути на 
ситуацију у неким македонским и црногорским говорима. Наиме, мислим да ту 

постоји доста јасно зацртана опозиција између северних и јужних словенских 
језика и да је оно, што је у стандардним језицима на време нормирана, у највећој 

мери дошло до израза баш у делу македонских и црногорских говора. 

У неодређене заменице се по старој традицији грчких и латинских грама
ТЈiЧКИХ описа убрајају лексеме типа ко/шШа, затим неко/нешШо/неки, сва

ко/свашШа/сваки, нико/нишШаlниједан, ико/ишта, као и њихови секундарни 

деривати као коzод, било ко и др. 

Са семантичке тачке гледишта класична неодређена заменица је у приве

деном саставу неко/нешШо/неки, док се остале наведене лексеме у одређеним 

условима појављују као њене позиционе варијанте. Наиме, ради се о заменич
ким лексемама у чије је значење уграђен мали (егзистенцијални) или велики 

логички квантификатор и негација. Упор.: 

Неко је био Шамо. 'постоји бар један Х такав за који је истина да је био 

тамо', 

Нико није био Шамо. 'није истина да постоји иједан Х такав да је истина 
даје Х био тамо', 

Свако је био Шамо. 'није истина да постоји иједан Х такав за који није 
истина да је Х био тамо', 

Ако је ико био Шамо ... 'ако је истина да постоји иједан Х такав да је 
истина да је Х био тамо .. .' 

Ко zод је био Шамо ... 'за сваки Х за који је истина да је био тамо ... 
Поред логичке у значење једног дела ових заменица уграђена је и прагма

тичка компонента. У њима бива одражен став говорног лица према идентитету 
референта дате именичке синтагме. Ако је синтагма употребљена (1.) рефе
ренцијална, говорно лице може или (1.1.) експлицитно да сигнализира своју 
неспособност да идентификује референта или (1.2.) да се уздржи од било каквог 
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коментара на рачун његовог идентитета, или најзад (1.3.) да да на знање да му 
је тај идентитет познат, али не сматра за потребно и експлицитно да га разот

крије. Ако је, пак, синтагма употребљена (2.) нереференцијално, говорно лице 
може или (2.1.) експлицитно да нагласи да би сваки елеменат одговарајућег 
скупа могао да се појави у улози њеног референта или (2.2.) да такву информа
цију не даје. 

1.1. Тражио те н е ки ст уд е нт . Не познајем га. 

1.2. Нестала је одавде ј една књ иг а . Нађите је. 

1.3. Морам да ти препоручим једн ог ст уде нт а. Одличан је. 

2.1. Ког а год нађеш тамо, можеш му пренети поруку. 

2.2. Нек о мора то да среди. 

Главна тема овога излагања је семантички/прагматички однос између 

типа неки и типа један. 1 

У свим севернословенским језицима заменица типа један (тј. заменица 
хомонимна са називом броја '1 ') је слабији члан горе споменуте привативне 
прагматичке опозиције. Другим речима, за разлику од пoљ.jakis, рус. какој-Шо 

и сл. заменице као пољ. jeden, рус. один и сл. не искључују могућност да је 
говорном лицу познат идентитет референта одговарајуће синтагме. У систему 
тип неки и тип један остају у односу привативне опозиције, док у тексту конк

ретно употребљени могу да се нађу и у контрасту на прагматичком плану. 
Праве семантичке разлике нема, а разлике у дистрибуцији су опет прагматички 

мотивиране. 

У јужнословенским језицима, бар у ова два, која су овде у центру пажње, 

тј. у српскохрватском и у македонском, ситуација је другачија. Прагматичка 

опозиција није апсолутизована, ствар је пре у фреквенцији; међутим, како сх. 
неки тако и мак. некој могу се употребити и у односу на референта чији је 

идентитет добро познат говорном лицу; уп. сх. Неки људи су се снашли и онда, 

или мак. Некои луiе знааШ се да искористат. 

С друге стране, тип један, а у ретким случајевима и тип неки преузима 

функцију која у северном делу словенског језичког света нема сегменталних 

експонената. То је, наиме, функција такозваног неодређеног члана, тј. функци

ја индивидуализације ангажованих у дату релацију представника скупова име

нованих одговарајућом именичком синтагмом. Ради се о једној граматикализо

ваној функцији, о показатељу граматичке категорије одређености/неодређено

сти. Другим речима, критерији на основу којих можемо једној лексеми припи
сати ту функцију пре су синтаксичке него семантичке природе. У појединим 

језицима који поседују неодређени члан инвентар позиција у којима се он 

појављује, није исти, али општи правац еволуције је скоро исти - с временом се 
употреба члана шири, позиције се множе, а и редослед по коме се множе 

1 О начину интеграције секундарне заменице типа један у систему појединих словенских језика 
писала сам у раду "Siowianskie /ed6n7/ - operator deskrypcji nieokreslonej" у тому "Z polskich studi6w 
slawistycznych'', seria Vl, Warszawa 1983, с. 425-434. 
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показује дубоке паралеле. У нашем случају је занимљиво да један од језика о 
којима је реч - српскохрватски - нема одређенога члана. То је - сагласно 

прихваћеном мишљењу- необично. 

Да је без преседана да се неодређени члан појави у одсуству одређенога -
чини се да то не треба схватати као језичку универзалију. Као и све друге 

граматичке категорије, и такозвана категорија одређености као семантичка 

категорија присутна је у свим језицима и може да се служи експонентима свих 

нивоа, који опет могу само делимично да буду регуларизовани. Дакле, није 

немогуће да је у српскохрватском језику граматичко тежиште категорије њен 

неодређени члан, док се одређеност сигнализује, пре свега, на синтаксичком 

плану. 

НеоспорнQ најубедљивији синтагматски доказ присуства неодређене 

чланске функције јесте могућност да се лексема један у српскохрватском тексту 

појављује у реду контекста, где је у севернословенским језицима немогуће 

убацити некакву заменицу. Својевремено, кад сам истраживала тај проблем, 

пало ми је у очи да је - од неколико српскохрватских писаца, чије сам текстове 
анализирала - далеко највећи проценат таквих конструкција код М. Лалића. То 
ме је навело да спроведен следећи експеримент. Неким колегама лингвистима 

дала сам стотинак фиша са одговарајућим Лалићевим конструкцијама2 и замо
лила их да се изјасне да ли би ту употребили заменицу и коју. Међу анкетираним 

били су др Павле Ивић (војвођанског порекла), др Божидар Финка (рођен у 

Салима на јадранским острвима), др Антун Шојат (са кајкавског подручја) и др 

Јосип Лисац (из хрватског дела Горског Котара). Њихови одговори су се у 

веЛЈ:fКОј мери поклапали. Дефинитивну класификацију примера урадила сам уз 

помоћ П. Ивића, а то из два разлога: (а) зато што је за мој проблем разлика 
између војвођанског и црногорског узуса највише симптоматична и (б) јер су 

сви остали информатори признали известан утицај свог родног дијалекта, а у 

њему се, опет, осећа утицај или немачке или италијанске дистрибуције неод

ређенога члана. 

П. Ивић је разврстао примере у 4 групе: 

1. конструкције где је један за њега неприхватљиво, 

2. конструкције где је један пре неприхватљиво него прихватљиво, 

3. конструкције где су могућа алтернативно два решења, 

4. случај где је Лалићева конструкција прихватљива без ограда. 

Такав исход анализе јасно показује двостепену ескалацију: од 87 случајева 
где је Лалић употребио један, Ивић би га употребио 30 до 50 пута, док је у 
пољском преводу само у 37 случајева заменица могућа, од којих у 1 О и обавезна. 
Потреба увођења заменице зависи, углавном, од синтаксичке позиције. 

Други интересантан закључак је евидентна потврда да је један неутрално 

према пољској опозицијијаkis вс pewien (jeden); наиме, од споменутих 37 случа
јева у 29 можемо у преводу да уведемо jakis, а у 8 pewien/jeden. Доказ плус да је 
у том погледу и сх. неки неутрално, налазимо у чињеници да су Лалићеви 

2 Примери су нађени у тексту романа "Свадба" и "Зло пролеће". 
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примери чланске употребе један сви, без изузетака, у једнини, а М. Ивић3 чак 
експлицитно каже да постоји суплетивна парадигма један и/или неки у једнини, 
само неки у множини (ц.д., с. 118-119). 

Резултати анализе Лалићева узуса натерали су ме да проверим како из

гледа систем неодређених заменица у црногорским дијалектима. Нашла сам 
низ података који потврђују да су процеси, присутни у српскохрватском стан

дарду, а релативно појачани код Лалића, у још већој мери изражени у тим 

дијалектима. 

Ради се о: 

- постојању заменице/заменица са јасно израженом функцијом неодређе~ 
нога члана. То могу бити заменице неки или један. За разлику од стандардног 
језика прва од њих бива чак у тој функцији типичнија (пор. Пешикан, Српски 

дијалектолошки зборник, XV, с. 156-158). 

- узајамном премештању семантичких и синтаксичких зона употребе, 

појединих неодређених заменица (Пешикан, ибидем, Милетић, Српски дијалек

толошки зборник IX, с. 542), 

и у вези с тим: 

- о непостојању лексичких експонената прагматичке опозиције: по

знат/непознат идентитет референта синтагме, 

- о другачијој и мање строгој (него у стандарду) зависности дистрибуције 

заменичких лексема од реченичне негације (Милетић, оп. цит., с. 600-601). 

Све ове карактеристике налазимо и у (јужно)македонским дијалектима4 и 
- мутатис мутандис-налазимо их и у суседним албанским и грчким дијалектима 
као и у одговарајућим стандардним језицима. Наиме - да поновимо - и у албан
ском и у грчком постоји неодређени члан, нема прагматичке специјализације 

неодређених заменица, а постоји њихова синтаксичка (дистрибуциона) специ

јализација, и најзад - ни у албанском ни у грчком не важи познати словенски 
принцип двојне негације, тј. тип Нико није дошао, Никад ниса.м. •tyo и t.:л., т.ј. 
један те исти заменички облик јавља се у функцији 'неки' и/или у функцији 

'ниједан' зависно од присуства или одсуства реченичне негације.5 

Представљена слика сугерише овај закључак: 

- словенски језички југ никад није оформио систем неодређених заменица, 

грађен на прагматичким разликама у односу говорног лица према рефе-ренци
ј алном идентитету ентитета о којима је реч; ваљда је балканска језичка средина 

спречила стварање/изградњу таквог система; 

3 М. Ивић, Лексема један и проблем неодређеног члана, Зборник за филологију и лингвистику 
XIV/I, с. 103-120, Нови Сад 1971. 

4 Упор. 3. Тополињска, Именски синтагми се неидентификуван референт во јужномаке
донските говори, Македонски језик, XXXVI-XXXVI 1 (у штампи). 

5 Имамо посла са грчким моделом који продире на албанску и на словенску територију (цела 
источна Македонија не разликује никој од некОЈ), док, на пр. у германским језицима - обратно -
негација уграђена у заменицу инкомпатибилна је са реченичном негацијом. 
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- и у том погледу - као и код многих других балканизама - разлике у односу 
на друге словенске језике и паралеле са другим балканским језицима шире и 

јаче долазе до изражаја у месним говорима -у нашем случају у црногорским и 

јужномакедонским говорима - него у стандардним језицима који се у много 

чему свесно надовезују на словенску (писану), а не на балканску (усмену) 

традицију. 

Zuzana Topolinska 

MACEDONIAN AND MONTENEGRO PARALLELS IN ТНЕ SYSTEM OF INDEFINITE PRONOUNS 
Summary 

The author coпceпtrates оп differeпces iп the fuпctioпal Iead апd iп the syпtactic distributioп of iпdefiпite 
proпouпs iп particu\ar S\avic \aпguages. She discusses differeпt fuпctioпs апd the scope of use of the primary 
пumeral 'опе' iп the North S\avic vs South S\avic \anguages. She coпc\udes that iп South S\avic 'опе' fuпctioпs as 
iпdefiпite artic\e апd that the system of iпdefiпite proпouпs iп South S\avic, especially iп some Масеdопiап апd 
Moпteпegro dia\ects shares several caracteristics with correspoпdiпg пoп-Slavic Ва\kап systems. 
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Надежда Лаин.овић-СШојан.овић 
Викйlорија Џун.ић, Електротехнички факултет, Ниш 

ТЕРМИНИ ЕНГЛЕСКОГ ПОРЕКЛА У ЛИТЕРАТУРИ ИЗ 

ЕЛЕКТОНИКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊИХОВИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ У РУСКОМ 

У анализираном материјалу (текстови из електронике - око 6000 разних 
врста речи 1 ; петојезички речник из електронике - око 9000 термина2 ; Научно
технички руско-српскохрватски речник Р. Попића - око 50000 термина3) на
ишли смо на само око 500 термина из електронике и електротехнике енглеског 
порекла од једне речи или у склопу синтагми. 

Као што се види, број од око 500 у односу на велики број анализираних 
термина нимало није импресиван, али не би био ни толики да није скраћеница 

ласер и радар које су прихваћене као именице, а састављене су углавном од 
међународних речи и као такве су ушле у састав бројних синтагми. 

laser 

(light amplification Ьу stimulated emission of radiation) 

(појачање светлости стимулисаном емисијом зрачења) 

лаз ер 

(radio detection and ranging) 

радиолокационнаястанция 

-ласер 

radar 

-(радиодетекција и одређивање даљине) 

-радар,радиолокатор 

Мр Надежда Лаиновић-Стојановић, Викторија Џунић, Енглеско-руски текстови из 
електронике, Просвета, Ниш 1991. 

2 Словарь по электронике - английский, немецкий, французский, испанский, русский, "Русский 
язык", Москва, 1988 (српске еквиваленте су написали аутори Надежда Лаиновић-Стојановић, 
Викторија Џунић-у штампи). 

3 -
Др Реља Попић, Научно-технички речник (Руско-српскохрватски), "Привредни преглед", 

Београд, 1986. 
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Овај резултат негира уврежено мишљење да су сви термини страног 

порекла у литератури из електронике енглески и да се, стога, не може изуча

вати електроника без знања енглеског језика. 

У нашем раду ограничиле смо се на разматрање једночланих термина 

којих има тридесетак и они су углавном прихваћени из општеупотребног ен

глеског језика. У струци су попримили ново метафоричко значење и постали 
стручни термини. Њих можемо класификовати као: 

а) Термин-реч 

б) Термин-реч-сложеница 

А) ТЕРМИН-РЕЧ 

-На основу анализе оригинала и превода горе наведене стручне литературе 

и консултовањем речника из рачунарске технике и електронике Тешића4, као 
и на основу других извора, можемо закључити да се наведене речи енглеског 

порекла, пошто су попримиле метафоричко значење и постале стручни терми

ни, на српски језик најчешће преводе синонимима: од једне енглеске речи, 

синтагмом од речи хибридног порекла, једном домаћом речју, термином неког 
другог страног порекла, најчешће латинског, или сложеницом. 

chip - ивер, комадић 

интегральная схема (ИС), - чип, интегрисано коло, 
кристалл (подложки ИС), микроколо, микропроцесор 

прибор, микросхема, 

микропроцессор 

вентиль, 

затвор, 

gate - кайија, враШница 

- гејт, логичко коло 

прекидачко коло 

управляющий электрод управљачка електрода 

драйвер, 

возбудитель 

driver - возач, Шерач 

- драјвер, побуђивач, 
преmоследњи степен, 

подмодулатор 

whisker - зализак, длака на бради, бркови (у мачке) 

контактный волосок, - вискер, 
контактная пружина контактна нит 

time - време 

timer 

реле времени, таймер -тајмер, временски релеј 

drift- Шерање, Шок, сШруја (у води), нанос 

дрейф -дрифт, померај, померање, прелаз 

4 Енглеско-српскохрватски терминолошки речник: рачунари-електроника, стручни редактор 
проф. др Спасоје Тешић. ИРО "Грађевинска књига" Београд, 1989. 
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drain - јарак, олук, одвод 

сток -дрејн, понор, област понора 

jitters изузешна нервоза, усйлахиреносш 

дрожание -џитер,подрхтавање 

После ових синонимичних могућности превођења наилазимо на случајеве 

када је у српском језику једна енглеска реч прихваћена као термин: 

геттер, 

газопоглотитель 

баретгер 

фидер 

getter - добивалац 

- гетер 

barretter 

-баретер 

feeder 

-фидер 

У српском језику има више једночланих термина енглеског порекла, као 

2еШер, бареШер, фидер, или синонимичних могућности употребе енглеских и 

домаћих речи као: 

drain - дрејн, йонор, обласШ йонора 

jitters - џиШер, йодрхШавање 

У руском језику има више домаћих термина, превода на руски (сШок, 

дрожание), или се користе речи другог страног порекла (шШырь уместо йин. 

дрейф уместо дрифШ) и сл. 

Као што се из примера види, термини енглеског порекла chip, timer и у 
руском и у српском имају више могућности синонимичних превода: енглеском 

речју или синтагмом од домаће и стране речи. 

У руском језику је ређи превод речју енглеског порекла али је још изра
женији него у српском синонимични превод разног састава: појединачна реч 
латинског или грчког порекла, домаћа реч, или хибридна терминолошка син
тагма чији су саставни елементи домаћег или страног, најчешће латинског или 
грчког порекла. Тако, на пример чешћи су синоними за енглески термин chip 
инШе2ральная схема, крисШалл, микросхема, него чий и сл. 

Навешћемо неуобичајен пример када у српском има више синонимичних 

могућности него у руском: 

драйвер, 

возбудитель 

driver 

- драјвер, побуђивач, 
претпоследњи степен, подмодулатор 

За разлику од српског где је чешћа једна енглеска реч (Шајмер, вискер), у 
руском су чешће терминолошке синтагме: реле времени; конШакШный воло
сок, конШакШная йружина. 

Преводиоци са енглеског на руски и са руског на српски имали су пред 

собом интегрални текст из електронике,5 и они су реч из енглеског језика често 
преводили синонимично. Поставља се питање полисемије термина енглеског 

5 Мр Надежда Лаиновић-Стојановић, Викторија Джунић, Енглеско-руски текстоои из 
електронике, Просвета, Ниш 1991. 
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порекла. Не може се говорити о њиховој једнозначности. На пример сваки chip 
или gate у енглеском тексту не означава обавезно исти појам. Постоји разлика 
коју стручњаци итекако осећају. Они сматрају да, у зависности од контекста, 
такве речи понекад треба превести неком другом синонимичном могућношћу. 

Док се у лингвистичкој литератури наглашава да се употребом термино
елемената грчког или латинског порекла избегава полисемија6 , употребом 
једних истих речи из енглеског језика до такве полисемије може да дође. 
Синонимични еквивалент енглеског термина обично није калк, тј. није у пита
њу превод, већ тај еквивалент има описни карактер, њиме се описује функција 

неке компоненте или уређаја, он представља део објашњења, тј. може да буде 
део дефиниције појма у струци. 

Навешћемо неколико врло фреквентних термина у енглеском језику уз 
које у разној лексиколошкој литератури7 постоји објашњење да су то термини 
прихваћени из других језика. Наводимо их стога што су добили енглески нас
тавак или попримили енглески изговор и као такви су преузети из енглеског у 

српски језик. Тако ~е на ~ример за термине computer и converter у речнику 
страних речи руског .1езика , истиче да су то енглески термини мада су у ствари 
латинског порекла. Computer се на српски језик преводи дублетима од једне 
домаће (рачунар) или једне стране речи (комйјуiйер), а у руском су еквиваленти 
синтагма, скраћеница и једна страна реч (компьютер ). 

computer 

электронная вычислительная машина, ЭВМ, - рачунар, компјутер 
компьютер 

Док је у српском чешћа именица домаћег порекла рачунар, у руском је 

чешћа синтагма элекiйронная вычислиiйельная машина или скраћеница ЭВМ 

Converter се на српски преводи или домаћом речју йреiйварач, или страном 
конверiйор, али је чешћа страна реч. У руском имамо јет~;ну домаћу реч која је 

чешћа у употреби, или једну синтагму хибридног порекла: 

converter 

переключатель, 

переключатель сигналов 

- конвертор, претварач 

scanning - йодробно исйиiйивање 
(латинског порекла са наставком -ing за герундијум) 

резвертка,сканирование,поиск, 

анализ 

- сканирање, разлагање, 
анализа, претраживање 

scanner 

(иста основа са наставком -er за именицу) 
сканирующее устройство, - сканер, систем за анализу 
развертывающее устройство 

dope - (давати) ойојно средсiйво (холандског порекла) 

6 В. П. Данилевко, Русская терминология, Москва, 1977, стр. 35. 

Словарь иностранных слов, "Русский язык", Москва, 1980; С. Ристић, Ж. Симић, В. Поповић, 
Енциклоп~дијски енглеско-српскохрватски речник, "Просвета", Београд, 1973. 

8 Види Словарь иностранных слов. 
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doping - (иста основа са наставком -ing за герундијум) 
введение примесей, легирование - допирање 

замирание 

штырь 

fading - несШајање, ишчезавање, блеђење 

(латинског порекла са наставка~ -ing за герундијум) 
- фединг, замирање 

pin - чиода, йрибадача 

(у староенглески дошло из латинског) 

- пин, извод, ножица 
wafer - обланда, нафора 

(у средњоенглески дошло из француског) 

пластин(к)а - вафер, облога, плочица, сегмент 
source - извор, врело 

(латинског порекла, преко француског дошло у енглески) 

исток - соре, извор, област извора 
Изговор термина йин, вафер, соре у српском језику је ближи енглеском 

изговору, него изговору другог страног језика из кога потичу. 

б) ТЕРМИН-РЕЧ СЛОЖЕНИЦА 

Сложенице - термине у анализираном корпусу на енглеском језику може
мо поделити на три групе: 

1) Сложенице састављене од општеупотребних енглеских речи: 

software - сложеница од soft (придев) - мекан+ ware (именица) - роба, еспап, 
фабричка роба 

hardware - сложеница од hard (придев)-тврд + ware (именица)-роба, еспап, 
фабричка роба 

Ове сложенице се код нас најчешће преузимају из енглеског језика као 

софШвер и хардвер, или се ређе преводе синтагмом хибридног порекла: 

программное обеспечение, программные средства, средства программи

рования - софтвер, програмска подршка 

аппаратное устройстови, аппаратные средства, аппаратная часть, машин

ное обеспечение- хардвер, машинска опрема, техничка средства 

У руском језику се не појављују речи енглеског порекла у том облику (нису 

зафиксиране у разматраној литератури), већ само као синонимне термино

лошке синтагме. Најчешће су у употреби йроzраммное обесйечение и машин
ное обесйечение. 

Међутим, у међусобној комуникацији стручњака, а и у најновијој штампи 

такође се користе ти исти термини енглеског порекла. 

2) Сложенице од латинских или грчких речи или префикса и целе енглеске 
речи: 

crossover - cross (глагол латинског порекла) - прећи + over (прилог) - тамо 
кроссовер - кросовер 

340 



Имамо и синониме за microcomputer у оба словенска језика према горе 
наведеним синонимима за computer: 

mikrocomputer mikro - (грчки префикс)+ computer 

микрокомпьютер микрокомпјутер 

kilobyte kilo - (грчки префикс)+ byte- jedinica informacije 

килобайт 

megabyt 

мегабајт 

- килобајт 

mega - (грчки префикс)+ byt - jedinica informacije 

- мегабајт 

Наведене сложенице се, као термини у оба словенска језика, преузимају 

из енглеског језика. 

3) Сложенице од енглеске скраћенице radar која је, као што смо рекли, 
прешла у именицу и целе речи латинског или грчког порекла: 

radarproof - сложеница од radar + proof (придев) 

- непробојан непропустљив (латинског порекла) 

защищённый от радиолокационного - заштићен од 

обнаружения радарског откривања 

radarscore - сложеница од radar + score (именица) домашај, досег, видик 
(грчког порекла) 

радиолокационный индикатор - радарски показивач 

Поменуте сложенице из енглеског језика нису као такве прихваћене у оба 

словенска језика, већ као терминолошке синтагме исте структуре. 

Неке речи енглеског порекла када су самостално употребљене не прихва

тају се у српском језику, већ се преводе домаћом, општеупотребном речју или 

речју латинског порекла. У саставу терминолошке синтагме та иста енглеска 

реч се преузима и прихвата као нови стручни термин. 

bootstrap - сложеница од boot (именица) - ципела, чизма + strap 
(именица) - каиш, ремен 

bootstrap amplifier 

усилитель с нагрузкой в цепи катода - бутстреп-појачавач 

flicker - лейршање, Шрейерење 

шум мерцания 

flicker noise 

фликер шум, шум од треперења 

sweep - брисање, бpucaiiiu; чuciiiuiiiu 

sweep-generator 

генератор качаюшейся частоты - свип-генератор 

start - йочеiiiак; йoчeiiiu; stop - крај; завршиiiiи 

start-stop-teleprinter 

стартстопный аппарат старт-стоп-телепринтер 

stub - йаiiiрљак, йањ, ойушак 

stub antenna 
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антенна с подстроечным шлейфом стаб-антена 

У руском језику се овакви термини не прихватају из енглеског језика већ 

постоје две творбене могућности: 

а) Руски термин је описног карактера у односу на термин у српском 

прихваћен из енглеског језика: 

усилитель с нагрузкой в цепи катода - бутстреп-појачивач 

генератор качаюшейся частоты 

антенна с подстроечным шлейфом 

- свип-генератор 

- стаб-антена 

б) Руски термин има исту или сличну конструкцију као у српском са неким 

речима енглеског порекла: 

стартстопный аппарат 

фликер-шум 

- старт-стоп-телепринтер 

фликер шум 

На основу анализе свих термина из електронике у нашем корпусу може 

се констатовати далеко већи број међународних термина латинског или грчког 

порекла, али је, због брзог развоја електронике и рачунарске технике, примет

на тенденција све већег прихватања термина енглеског порекла у оба словенска 

јез ика, а посебно у српском. 

Наше је мишљење да треба покушати са творбом домаћег термина, па, 

уколико је новообразовани термин прихватљив и одговара законима творбе 

речи у српском језику, а не звучи рогобатно, треба га усвојити, али не по сваку 

цену. 

Nadetda Lainovic-Stojanovic 
Viktorija Dzunic 

ENGLISH-ORIOIN TERMS IN LIТERATURE OF ELECГRONICS IN ТНЕ SERBIAN AND THEIR 
EQUIV ALENTS IN ТНЕ RUSSIAN LANGUAGE 

(Surnmary) 

There is а grouпdless орiпiоп, particularly amoпg the studeпts, that all terms of foreigп origiп iп literature 
of electroпics are of Eпglish origiп. However, relatively small пumber of Eпglish-origiп teгms сап Ье fouпd iп 
liteгature iп the SerЬian laпguage. 

Aпalysiпg the tгaпslatioпs of Eпglish terms, опе сап пotice, iп most cases, а siпoпimous us<ige of 
Eпglish-origiп tenns (accepted as such iп our laпguage) апd domestic опеs, as well as of Latiп of Greek origin 
tenns. 

Iп the Russian language Eпglish-origiп terms are еvеп Iess fгequeпtly used. There are more doшestic terms 
апd more siпoпimous usa,ge possiЬilities. 

lt сап Ье coпcluded that iпterпatioпal tenns of Latiп or Greek origiп ure iп greater пшnЬе1· but, due to и 
rapid developement of electroпics а tепdепсу of ап ever-iпcreasiпg acceptuпce of English- origiп terms is поtаЫе. 

Iп our орiпiоп опе should try to create а domestic term, апd if it is ucceptaЫe uпd meets the rt1les of the 
word creatioп Iaw it should Ье adopted but поr at апу cost. 
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Оља Пл ужаров, Нови Сад 

ЈОШ ЈЕДНОМ О СВАДБЕНОМ СИМБОЛУ У РУСКОМ, 

РУСИНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

(на примеру симбола йешкир) 

У савременом животу културна традиција има веома битну улогу. Она је врло 

гибак феномен и игра најважнију улогу у повезивању садашњег и прошлог. 

Сама свадба јесте традиција која вуче корене из дубоке прошлости. Сто

лећима је формирана традиција народних свадбених обичаја, а њен развој траје 
и данас. Мада ни у једном народу није замењена сасвим новом, тенденција 

осавремењавања постоји. Свадбени обичај је једна од најчвршће утврђених 
форми у традиционалној култури живљења. У њему су преживеле архаичне 

форме обичаја, веровања, породично-брачних односа који су се формирали у 

различтитим историјским епохама. 

Историјски развој свадбеног обичаја и његове трансформације неизмење

ним су оставиле основне форме свадбе: промену статуса, друштвено и правно 

санкционисање брака, васпитну функцију. Појављују се етничке специфичнос

ти културе живљења различитих група народа, насел.а, религија. Територијал

не особености свадбеног обичаја повезане су са различитим условима 

формирања и историјског развоја насеља. Некадашњи или садашњи заједнички 
живот различитих народа допринео је стварању и сличности и разлика у оби

чајима. 

Предмет анализе овог рада је проучавање једног од симбола свадбеног 

обреда - йешкира код руса, Русина и Срба са својим значењима и функцијама у 
њему. Одабран је из разлога што је управо он - предмет ручне израде домаће 
радиности и стваралаштва - пратио Словена од рођења до смрти у разним 

животним ситуацијама: радним и празничним. Пешкир је један од древних 

типова женског ручног рада код словенских народа. Рибаков 1 је приметио да се 
међу предметима раног бронзаног доба код источних Словена налазе и неки налик 

на пешкире са везеном фигуром женске богиње, што је знак дубоке сгарине. 

1 Рыбаков Б. А" Язычесiйво древних славян. Москва, 1981, с. 471, 482, 520. 
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Пошто свадбени обичаји заузимају централно и најважније место међу 

обичајима из животног циклуса човека, а йешкир се у њима појављује од 

предсвадбеног обичаја, преко саме свадбе до послесвадбених обичаја и као 

симбол и као дар, желело се да се сачува од заборава управо његова симболика 
и функција даривања. 

Циљ рада је био да се издвоје сва значења симбола йешкир у свадбеним 
обичајима трију наведених народа, да се она упореде и да се утврде њихове 

међусобне сличности и разлике. 

Да би се могла провести анализа, сва значења симбола йешкир у руском, 

русинском и српском језику издвојена су у табелу која није дата због ограниче

ности простора. Она је у тексту присутна имплицитно. Наведен је само опис и 

резултати анализе ове табеле. За сва~о значење дат је кратак опис обичаја, 

понегде карактеристични стихови песме или изрека, а за руски језик и називи 

йешкира према њцховој намени. Дата је и етимологија лексема йешкир, ручнiк, 
йолоШенце, ручник и убрус у свим трима језицима, фреквентност њихове упо
требе као и дијалекатски називи и број значења у сваком од трију језика. 

Наведени пример биће илустрација за табелу: кола или санке (код Руса) ук
рашавана су йешкирима које је млада исткала· и извезла. На овај начин сви 

сватови се обележавају и повезују магијским путем. Хомогенизовани су истим 
обележјем и то им омогућава да се лакше пробију кроз опасности лиминалне 
зоне. Код Руса се овај пешкир назива маховик, што је дијалекатски назив. У 

русинском језику не постоји посебан назив, него само ручнiк, а такође и у 

српском - йешкир. У русинској свадби свашке певајући траже од невесте пешки
ре да украсе коње: Ми смо издалека йуШовали! коњи су нам се ознојали.' дајШе 
нам йешкириће! да обришемо коњиће (Ми з далека йуШовали,/ Конi ше нам 
залюшШали/ Дайце-ле нам ручнiчки/ Поуцерац конiчки.). 

Истраживачки материјал прикупљен је на два начина: на терену и из 
литературе (етнолошке и фолклористичке )2. За русин ску и српску свадбу поред 
литературе коришћена је грађа прикупљена интервјуисањем информаната на 

2 М. Босић, Женидбени обичаји Срба у Бачкој. - Рад војвођанских музеја 34, Нови Сад, 1991, с. 
137. М. Босић, Женидбени обичаји Срба у Банату. - Рад војвођанских музеја 33, Нови Сад, 1991, с. 
146. М. Босић, Елементи фолклорноz театра у свадбеним обичајима Срба у Војводини. - Зборник 
радова XXXVI конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Сокобања, 1989, 429-433. Б. 
Букуров, Бачка, Банат и Срем. - Нови Сад, 1978. Војвођанскu сватови. - Зборник радова 
културно-историјског друштва ПЧЕСА, 1990. В. Гнатюк, ЕШноzрафичнu материяли з Уiорскей 
Pycu, розйрави и сШатi о Руснацох Бачки, Сри.му и Славонui, Руске слово, Нови Сад, 1988. З. 
Карановић, Женидбени обичаји u Вукова збирка сватовских йесама, XVI 1 Међународни научни 
састанак слависта у Вукове дане, 14-20.9. 1987, Београд, 165-175. З. Карановић, Оtмболuзација 
йростора сватовскоz ритуала бојом, Фолклор у Војводини, св. 8. Нови Сад, 1994, 61-76. З. 
Карановић, Свадба u дар, илu дuјалоi који траје, Домети, часопис за културу, Сомбор, 
пролеће-лето 1992, бр. 68-69, 116-149. З. Карановић, В. Катић, Ритуал и йоезија у шајкашким 
сватовима, Етнолошке свеске Х, 1989, 171-177. Ш. Кулишић, Срйскu митолошки речник, Београд, 
1970. Г.А. Левингтон, Нека ойшта йитања изучавања свадбеноz обреда, Расковник, бр. 31, Београд, 
1982, 95-102 М. Мушинка, Фолклор Руснацох Войводини, Руске слово, Нови Сад, 1988. Б. 
Чајкановић, Миш и рели'i.ија у Срба, Београд, 1973. Chevalier - А. GheerbrШlt, Рјечник симбола, Загреб, 
1987. 
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терену северне Шајкашке (већи део) и осталих делова Бачке (мањи део), а за 

руску свадбу је такође коришћена литература3 и вођен разговор са лекторима 
на Руској катердри Филозофског факултета у Новом Саду и Београду. 

Материјал је расветљаван са неколико различитих аспеката: контрастив

ног, семантичког, концептуалног, компонентног и др. 

Иако припадају трима различитим групама словенских језика, руски, ру

сински и српски језик имају поред различитих и неке идентичне лексеме са 

истим семантичким компонентама. Лексема ручник употребљава се у свим 

трима језицима. Порекло води од именице рука (прасловенски rpka). То је 
поименичени придев на -ик: у руском језику рушник, у русинском ручнiк, у 

српском ручник. У речницима је дефинисана као iii.oaлeiii.ни йрибор за брисање 

руку, лица, iii.eлa, убрус. У русинском језику се употребљава једино ова лексема, 
другу нисмо забележили, док је у руском и српском језику архаична, варијантна 

и дијалекатска. 

Убрус је именица која се користила пре именице ручник. Она је такође 

позната свим трима језицима, мада се знатно ређе употребљава у руском и 

српском језику, док је у русинском више уопште нема. Етимологија је од 

прасловенског поствербала обрисаiii.и, други превојни степен, док је у руском 

језику, као и у неким другим словенским језицима и обрус и убрус. 

Турцизам йешкир познат је само српском језику. Он је уједно и нај распро
страњенији и најфреквентнији. 

Лексема йолоiii.енце је најфреквентнија и најпознатија у руском језику. 

Води порекло од именице йолоiii.но (према речнику Фасмера). Русински и 

српски језик је не познају. 

У руском језику, у зависности од намене, пешкир као свадбени симбол 

добија многе различите називе (блиник, божник, дарное, дарье, занавес, зер
кальное, красная дорожка, крючковое, маховик, наблинник, набожник, на
квашеник, намеiii.ка, намиiii.ка, насйишник, обыденник, обрус, йивка, йлaiii., 

йодножник, йолоiii.енце, йолка, йосiii.инник, йрисiii.ен, рукобиiii.ное, ручник, 

рушник, уiii.ренник, убрус итд. док у друга два анализирана језика то није случај. 
Српски језик само у неким случајевима пешкир именује синтагмом йрисвојни 
йридев +именица йешкир: деверски йешкир (ките га девојке на девојачко вече; 
као носиоци потенцијалних биолошких оплодних моћи у йешкир уносе снагу 

коју ће пренети на девера, а преко њега и на све сватове; невеста га поклања 

деверу на дан свадбе и везујући се са њим везује се и са новом фамилијом), 

кумовски йешкир (кум поклања пешкир свекру да му млада брише ноzе, што 

поред симболисања будуће везе, заједничког живота казује и какав ће бити 
положај невесте у новој породици). 

Као што је познато, једна иста ознака може бити различито означена у 

једном језику, а, разуме се, и у разним културним моделима и контекстима. 

Према Толстоју4, сваки тип културе ствара свој симболички језик и своју 

3 Русские н.ародн.ые йесн.и, С. писатель, Ленинград, 1988. 5-44. Русский семейн.ый и 
обutесШвен.н.ый быiu, Москва, Наука, 1989. 111-248. 

4 Толстой Н.И., Толстая С.М., Оюво о обрядовом ШексШе (кульШурн.ая семан.Шика слов 
*vesel), XI Международный съезд славистов, Славянское языкознание, Москва, 1993. 
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представу о свету у којој елементи тог језика и добијају своја значења. Стога је 

сасвим разумљиво да ће се испод ознаке йешкир, йолоiйенце и ручнiк као 

језичких јединица свадбеног, обредног језика крити најразличитија означена -
нека идентична у свим трима језицима, нека потпуно различита, а нека опет 

позната само једном од поменутих језика. 

У свадбеном обичају Руса, Русина и Срба пешкир се појављује и као 

симбол и као дар, с тим што и даривање пешкира у себи носи одређену симбо

лику. У заједништву са обредном радњом даривања йешкир добија нова значе
ња. На пример, невестина даривање пешкира младожењи, његовим 

родитељима, родбини и другим учесницима свадбе симболише потврду добрих 

односа и обезбеђење будуће везе међу двема фамилијама. Обредна радња је 

тако повећала број значења пешкира за два. У руском језику даривани пешкир 

назива се дарье. Српски и русински језик немају посебне називе. Руска лексема 

дарье, српска йешкир и русинска ручнiк могу се тако сматрати међујезичким 

квази синонимима. 

Анализа је показала да симбол йешкир нема једнак број значења у свим 

трима језицима (под новим значењем подразумева се значење које има нови 

денотат; Апресјан5). У руском језику се под ознаком йолоiйенце (као јединицом 
обредног језика) крије 12 значења: дар, симбол девојашiйва, йовезивања йоро
дица, жеље за удајом (девојка која жели да се уда ускоро и да има доброг супруга 

морала је да за 24 сата истка и извезе пешкир - обыденик - на свету Петку, на 
девети петак после Ускрса или на црквени празник Покров), йрисiйанка на 

брак, везивања вереника, ознака свадбара, зашiйиiйе, сйособносiйи невесiйе, 
вредноће, боzаШсiйва домаћина, украса. Русински језик зна за 9 значења овог 
симбола: дар, украс, знак свадбара, йомирење међу двема фамилијама, зароб
љеносiй младожење, везивање йородица, једнакосiй фамилија, зашiйиiйа, слу

жење; 12 значења одликује овај симбол у српском језику: дар, усйешносШ 
обављеноz йосла, једнакосiй фамилија, йрисiйанак на брак, везивање йородица, 
йрихваiйање йозива за свадбу, боzаiйсiйво домаћина, зашШиiйа, украс, наzрада, 
йоложај будуће невесiйе у новом дому, везивање на венчању. Као што се може 
видети из наведених података, број значења није истоветан у свим трима 
језицима и поред заједничких семантичких компонената има и различитих, а 

неке сасвим изостају. 

Речено је већ да је йешкир карактеристичан у свадбама свих трију народа 

и да би му битна семантичка компонента била нейрекидносiй даривања. Но, не 

дарују се једнако ни учесници свадбе, нити је йешкир као дар заступљен у свим 
деловима свадбе на исти начин. На пример, у српским сватовима йешкир као 
дар проводаџији од обеју фамилија симболише успешно обављено проводаџи

сање и једнакост фамилија које дарују, као и први видљив знак успостављеног 
контакта, посредног и опрезног. Она означена су под истом ознаком позната 

само носиоцима српског језика. Једнакост фамилија које дарују познато је 

означено и носиоцима русинског језика, али кроз даривање ручнiка дружби у 

току свадбе. Значи означено једнакосШ фамилија које дарују заједничко је 

5 Апресян Ю.Д" ЭксйерименШальное исследование семанШики русскоiо 2ла2ола. - Москва, 
1967. 
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русинском и српском језику. Руском језику су непознати и ознака и означено. 

У јединству са радњом унакрсног везивања ова ознака повећала је број значења 

за једно: везивање породица магијским путем. 

Као знак пристанка на брак девојка је приликом веридбе везивала йешк:и

ре на коње младожење у свих који су са њим дошли. Овако је у српској свадби. 

У руској свадби она такође на веридби као знак пристанка на брак поклања 

веренику и свим његовим пратиоцима йешкире (рукобиШное йолоШенце). У 

русинским сватовима се као симбол пристанка на удају појављује марама (хус

Шочка) дарована будућој свекрви. Значи да се исто означено може наћи под 
различитим ознакама, тј. да различити симболи имају исту симболику у овим 

трима језицима. 

Анализа материјала наметнула је неколико закључака: 

1. Руски, русински и српски језик за значење ШоалеШни йрибор за брисање 
руку, лица, iueлa; салвеШ; дар на свадби - употребљавају лексеме: ручник, 
рушник, ручнiк:, обрус, убрус које су прасловенског порекла. 

2. Фреквентност употребе ових лексема је различита: у русинском језику 
лексема ручнiк је једина и стога веома фреквентна, у руском и српском језику 

она је архаичан и дијалекатски облик те је мање фреквентна. Српски језик 

употребљава турцизам йешкир, а руски лексему йолоШенце. 

3. Лексеме йешкир, ручнiк, йолоШенце добиле су своју ноnу обичајну 
семантику, симболичког карактера када су постале језичким јединицама оби
чајног свадбеног језика и тако повећале број значења (айоШройејон, дар, зајед

нишШво, знак свадбара, йрисШанак на брак итд.). 

4. Различити симболи у различитим језицима могу имати исту симболику. 

5. Пешкир и као дар и као симбол у свадбеном обичају свих трију народа 
има једну најзначајнију заједничку семантичку компоненту - обезбеђивање и 
потврђивање везе младенаца магијским путем. 

Оља Пл ужаров 

ЕШЕ РАЗ О СВАДЕБНОМ СИМВОЛЕ В РУССКОМ, РУСИНСКОМ И СЕРБСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

В настояшей работе описан и проанализирован один из символах свадебного обряда - йоло
йlенце у русских, русинов и сербов. 

Выбранный корпус был исследован не только с контрастивного но и семантического и 
компонентного аспектов. 

В работе был проведен сравнительный анализ значений этих слов, иногда совпадаюших в 
трех языках, а иногда совершенно различных. 

Из проведеного анализа можно заключить: 

- в русском, русинском и сербском языках соответствуют следуюшие слова со значением 

неишрокий, длинный кусок Шкани для выШирания, уйlирания че'iо-нибудп:ручник, рушник, ручнi1', 
обрус, убрус (прасловянские); 

- широта употребления этих лексем различна в этих языках; 

- расширение семантического объема слов йешкир, ручнiк, йолтuенце было за счет симво-
лического значения символа свадьбы. 
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Mihal Тir, Filozofski fakultet, Novi Sad 

HOMONIMIJA 1 POLISEMIJA U DVOJEZICNOJ 
SRPSKO-SLOV АСКОЈ LEKSIKOGRAFIJI 

U vezi sa identitetom reCi treba posmatrati u prvom redu uzajamni odnos reCi i oЫika, 
ali isto tako је znacajno da se utvrdi kada mozemo govoriti о jednoj leksickoj jedinici, а 
kada о dvema posebnim leksickim jedinicama. Ро Ј. Furdiku ( 1980, s. 18) ovaj proЫem se 
razresava pomocu dvaju principa. То su: а) princip dijalektickogjedinstva sadrzine i forme, 
njihova neraskidiva povezanost, а istovremeno uzajamna asimetrija, Ь) princip sustine i 
pojave u postojanju leksicke jedinice (rec postoji kao apstraktna jedinica u fondu reci, ali 
istovremeno i kao realizacija ove jedinice u govornom aktu, и jezickom iskazu). Prvi princip 
primewujemo da Ьismo razlikovali polisemanticku leksicku jedinicu od homonimijske 
leksicke jedinice. Ako jednom oЫiku, jednoj reci, odgovara nekoliko znacenja, relevantno 
је da li ova znacenja imaju neke zajednicke semanticke elemente. Kada postoje ti zajednicki 
semanticki elementi u leksemi, data rec је polisemanticka. Ukoliko su znacenja date reci 
kao sklopa odredenih fonema u odredenom sledu veoma udaljena, u tom slucaju se svako 
od tih znacenja smatra samostalnom jedinicom (samostalnom reci), i govorimo о homoni
mima. 

u jednojezicnim (deskriptivnim) i u prevodnim recnicima homonimi ne predstavljaju 
proЫem. Posto su znacenja datog glasovnog sklopa (date reci) veoma udaljena, svako od 
njih smatramo posebnom leksemom i и recniku se javlja kao posebna odrednica. Homonimi 
ро pravilu nastaju tako sto se polisemija raspadne i doЬijamo dva uzajamno nezavisna 
naziva (npr. u slovackom jeziku rec pero). Homonimija је ponekad rezultat glasovne 
podudarnosti domace i strane reCi (npr. и slovackomjeziku rec celo). Razlikujemo tri vrste 
homonima: leksicke, morfoloske i fonetske ( detaljnije vidi Р. Ondrus, 1980, s. 187-188 ). 
Leksicki homonimi, odnsno pravi homonimi su reci podudarne akusticki i graficki и svim 
oЫicima (npr. u slovackomjeziku zdmok и znacenju zgrada, srpski "zamak", i zdmok kao 
ekvivalent srpskom "brava"). Homoforme, odnosno morfoloski homonimi su reci podudar
ne samo sa formalnog aspekta. Те reci pripadaju razlicitim vrstama reci, odnosno razlicitim 
gramatickim oЫicima i kategorijama. Npr. и slovackom jeziku otcov је prisvojni pridev, 
ali i genitiv plшala imenice otec; maku је genitiv, dativ i lokal singulara imenice mak; 
imenica zl'ava ima znacenje "popust", prilog zl'ava znaCi "sa leve strane". Homofoni su 
graficki nepodudame, а fonetski podudame reci (u slovackom jeziku i rec plod i rec plot 
izgovaraju se isto - na kraju reCi pred pauzom cujemo bezvucni suglasnik t). Pravi homonimi 
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i hoтof опi se javljaju u recпiciтa bezizuzetacпo kao роsеЬпе odrednice, dok hoтofoпne 
nalaziтo kao роsеЬпе odredпice kada predstavljaju sa leksikografskog aspekta osпovri1 
oЫik (прr. rec mnoho u slovackoт, оdпоsпо mnogo u srpskoтjeziku пасi сето u recпiciтa 
i kao prilog i kao пeodredeni broj). 

Vise prostora i vise раzпје kao slozeпiji рrоЫет zasluzuje poliseтija. Sa seтantic
kog aspekta reci deliтo па тoпoseтanticke i poliseтaпticke. Moпoseтaпticпost је 
karakteristicпa pre svega za terтiпe i za vlastita iтепа. VeCiпa reci se odlikuje poliseтaп
ticпoscu; vise zпасепја iтaju narocito reci iz osпovпog foпda, iпасе vеота frekventovaпe. 
Ako је rec пајсеsсе poliseтaпticпa, postavlja se pitaпje kako se тogu pripadnici datog 
пaroda sporazuтeti, odпosno kako zпaju u kојет zпасепјu је data rec upotreЫjena. Rec se 
u koтuпikaciji javlja u odredenoт koпtekstu, u odredenoт leksickoт spoju, оdпоsпо 
sintagтi. Koпtekstualno zпасепје reci se cesto poklapa sa оsпоvпiт znacenjeт vап 
konteksta, koje пalaziтo u odredпicaтa recпika. 

Seтaпtizacija odredпicaje detaljno uradeпa u velikiтjedпojezicпiт recпiciтa. Опа 
iziskuje оЬiтnе pripremne radove, pre svega detaljnu ekscerpciju grade. Оvот pitaпju је 
posveceпo пekoliko studija u leksikolosko-leksikografskoт zborniku Slovo а slovnfk 
(Bratislava, 1973 ). 

Viktorija Dorotjakova (1973, s. 209-213) istice da svaki dvojezicпi prevodпi recпik 
тоrа da vodi racuna о konkretпoj situaciji, dakle kоте је патепјеп i u koj.e svrhe treba da 
sluzi. Ро V. Dorotjakovoj пајтапјi рrоЫет u dvojezicпoт prevodпoт recпiku predstavlja 
seтantizacija skraceпicaтa kojiтa datu rec svrstavaтo u odredeпu oЫast ljudske delat
пosti, u odredeпi jezicki stil i sl. Skraceпice seтaпtiziraju rec пedvosmisleпo, jedпozпa
ceпjski. Рrета termiпu u prolazпoт jeziku stoji termiп u ciljnoт (prevodпoт) jeziku, za 
rec odredenog jezickog stila u роlаzпот jeziku оЬiспо тоzето naCi ekvivalentпu rec u 
prevodu i u pogledu stilskoт. Kod trazeпja ekvivaleпata u prevodпoт jeziku тоrато Ьiti 
obazrivi. Npr. u slovackoт jeziku rec predndsat' i u srpskoш jeziku rec predavati iтaju 
sire zпacenje пеgо u ruskoт jeziku gde od koпkretne situacije zavisi da li сето odabrati 
rec prepodavat' ili Citat'. Medutiт, тoguc је i suprotпi slucaj: пekoliko razliCitih odrednica 
polazпogjezika prevodi se јеdпiт ekvivaleпtoт,jedпoт reci u drugi jezik. Sve te slucajeve 
treba u recniku пavesti. 

Najtipicпiji пасiп seтantizacije је egzeтplifikacija. Na osпovu i7oloYane }t;ksicke 
jedinice пе zпато о kот zпасепјu је rec. Tek koпtekst omogucuje пedvosmisleпu koпk
retizaciju zпасепја. Kada sastavljaтo recпik, тоrато voditi racuпa da se reci u komuпi
kaciji пе javljaju izolovaпe, vec stupaju u siпtagтatske spojeve i u zavisnosti od koпteksta 
doЬijaju tаспо zпасепје. Dobra оsоЬiпа egzeтplifikacije u dvojezicпiт recпiciтaje пјепа 
konkretпost; ocigledпo se ukazuje па to kako se rec u straпoт jeziku realizuje u koпtekstu. 
Korisпik recпika upozпaje i seтanticke пijanse koje и роlаzпот jeziku i пisu relevantпe, 
а u prevodпoт jeziku uticu па izbor lekseтe. Sет tipicnih siпtagmi u recпik se unose i 
тargiпalпa zпасепја, koja su doduse retka, ali ipak тoguca. Autor recnika тоrа da bude 
obazriv i da zпа о seтaпtickiт nijaпsaтa. Npr. u srpskoтjeziku pridev lep moze da znaci 
i ukusaп (lepo jelo, lepa supa), te Ьisто u prevodпoт srpsko-slovackom recпiku trebali 
пасi i ovakve siпtagтe, sa kojiтa se sreceтo и koпverzaciji. Е. Horak (1991, s. 124) је 
odabrao ilustrativпe priтere za odrednicu lepЛijep, ali ротепutе egzeтplifikate tu пе 
nalaziтo. Data odredпica kod Е. Horaka izgleda ovako: 

!ер, lijep (kотр. l/j/epsi) adj pekny, krasпy; -о vreme реkпе pocasie; -а kn}izevnost 
krasпa literatйra; -kao upisan pekny ako obrazok; llijlepi pol/spol nezпe. poblavie; 
Иј/ера kata bot astra 
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u vezi sa sintagmom lepi pol isticemo da se sem sintagme nezne pohlavie moze 
koristiti i: slahe pohlavie, krdsne pohlavie, blele pohlavie (prema srpskom lepi pol ipak је 
najadekvatпije krdsne pohlavie). А ekvivalent pridevu lep u primerima tipa lepa supa је 
clшtny (ukusaп), dakle chutnd polievka. 

Korisniku recnika koji uci Ьilo polazni, Ьilo ciljni jezik nije dovoljno samo nabrojati 
ekvivaleпte, vec su za njihov pravilan izbor znacajпi egzemplifikati. Е. Horak ( 1991, s. 273) 
ovako objasnjava odrednicu seci: 

seCi, sjeCi, -есе, -eku impf sekat', rezat', krajat'; strihat' 

Sva tipicna zпacenja и ciljnom jeziku su datom odrednicom obuhvaceпa, ali samo 
korisnik sa dobrim predznanjem се odabrati и konkretnoj situaciji pravilnu rec. Npr. seci 
drvo prevodimo na slovacki sekat'/rubat' drevo, seCi grane - sekat' haluzi (ali: sece granu 
pod nogama - pili haluz pod nohami), seCi meso - krdjat' maso (doduse, i sekat'), seCi 
makazama - strihat' noznicami i tako dalje. 

Za razliku od ove odrednice kod odrednice prati (s. 220) dati spojevi donekle 
omogucuju korisniku recnika da nade u konkretnom slucaju odgovarajuCi ekvivalent: 

prati, pere; peru; ip peri: ра prao, prala; рр pranlprat pf 1. prat': -rиЫје prat' Ьielizei'i 
2. umyvat', myt': -zиЬе umyvat' /si/ zuby • ruka гиkи pere rнka ruku umyva 11 -se 
umyvat' sa 

Rec prat' и slovackom jeziku ima znacenje "cistiti tkaniпe/tekstil, oЬicno ruЫje, 
vodom i mehaпickim radom uz koriscenje sapuпa i drugih saponata" (npr. prat' blelizen, 
saty, kosel'u, pancuchy). u ostalim slucajevima (dakle, ako пiје rec о tekstilu/tkaninama) 
za srpsku rec prati и slovackom jeziku је ekvivaleпt umyvat' (umyvat' је imperfektivni 
glagol, umyt' perfektivni glagol). 

Na primerima seCi i prati u srpskomjeziku i na njihovim ekvivalentima па slovackom 
jeziku smo pokazali da cilj prevodnog recnika nije samo пabrojati moguca znacenja и 
ciljпom jeziku. Nije dovoljno sazпati iz recnika semanticke podudarnosti vec i razlike -
videti gde su kod odredпica dvaju jezika "filteri" za poimanje stvarпosti isti, а gde se 
razlikuju. А to se moze postiCi samo u srednjim i velikim dvojezicnim recпicima. 

Za proucavanje homonimije i polisemije и srpsko-slovackoj leksikograf'iji posluzili 
su nam pre svega ovi izvori: Slovn(k slovenskeho jazyka (Bratislava, 1959-1968, 6 tomova; 
skracenica SSJ), Krdtky slovn(k slovenskeho jazyka (Bratislava, 1987, skracenica KSSJ), 
Recnik srpskohrvatskoga knjiievnog jezika (Novi Sad, 1967-1976, 6 tomova; skracenica 
RSHKJ), Sгbochorvdtsko-slovensky а slovensko-srbochorvdtsky slovn(k (Srpskohrvatsko
slovacki i slovacko-srpskohrvatski recпik) od Emila Horaka (Bratislava-Novi Sad, 1991), 
kao i obradene odrednice Srpskohrvatsko-slovackog recnika па kome se radi па Filozofs
kom fakultetu и Novom Sadu, na Odseku za slovakistiku. 

Homoпimi и svim ovim izvorima obradeni su и skladu sa leksikografskom praksom 
kao роsеЬпе odrednice/jedinice, sa indeksom izпad njih. U srpskom jeziku akcenat moze 
da ima distinktivnu funkciju, te se homonimima smatraju samo reci jednake ро oЫiku i 
akcentu, "ako nisu istoga porekla, ili pripadaju razlicitim gramatickim kategorijama" 
(RSHКJ, 1, s. 12). Е. Horak (1991) se iz tehnickih razloga (proЫemi и stampariji sa 
slaganjem akceпata) orijentisao па neakcentovane odredпice (u srpskom delu и recniku se 
uopste ne akcentuju reci), te kao homonime obraduju i reci koje to ро srpskoj leksikologiji 
вisu. Npr. odrednica skup (s. 279) izgleda ovako: 
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skиp 1 Npl -ovi т 1. zhromaZdenie, stretnutie: svecaпi s. slavnostne zhromaZdenie 2. 
subor, celok, suhrn 3. таt mnozina: teorija s-ova te6ria mnozin 

skиp2 (kотр skuplji) adj drahy; vzacny: s-a roba drahy tovar; s-a slika drahy, vzacny 
obraz 

U pripremanom Srpsko-slovackoт recпiku u ovom slucaju Ьile Ьi to dve posebne 
nehomonimijske odrednice obelezene akcentom kao distinktivnim sredstvom: 

skup Npl -ovi т 1. zhromaZdenie ... 

skup /kотр skuplji/ adj drahy ... 

Navescemo jos neke primere homonimije u proucavanim izvorima; RSHKJ, 6, s. 858: 

celo 1 s 1. deo lica iznad ociju do ivice, ruba kose; odgovarajuCi deo zivotinjske glave; 
2.а. prednji deo, prednja, frontalna strana necega, lice, front, fasada; ь. pocetak, 
prednji redovi kakve kolone, mase u pokretu; supr. zacelje; 3. pocasno mesto u vrhu 
stola; procelje; 4. pokr. dvanaest sati dana ili dvanaest sati noCi 

celo2 predl. s gen. iznad, vrh (cega), pokraj (cega), uza (sto). - Celo glave vodu 
izvedite. (Sede) celo kuce na prigrevici. 

Rec celo u znacenju "gudacki instrumenat" је tu zbog razlike u akcentu, obradena kao 
posebna, ali nehomonimijskajedinica. U recniku KSSJ na s. 63 su obrade~i homonimi celo: 

celo 1 -а, ciel s 1. predna cast' hlavy nad ocami: п{zke с., krCit' с.: таt' vrdsky па с-е i 
pren. mat' starosti; pot ти vystupil па с.; иdriet' sa do с-а, poklepat' si ро с-е i fraz. 
spomenut' si na nieco; pren. с. sa ти vyjasпilo uspokojil sa, potesil sa; с-т vzad povel 
2. predna, frontalna cast' niecoho: с. dоти, с. sprievodи 3. veduce, popredne miesto, 
postavenie: byt', stat' па с-е, v с-е, dostat' sa, postavit' sa па с . • таt' пiесо па с-е 
парfsапе prezradzat' to vyrazom tvare; рuЫ. с-т k таsат so zameranim na ne 

celo2 -s, ciel а violoncelo 

Е. Horak (1991, s. 54) smatra homonimima celo (deo glave) i celo (muzicki instru-
menat) jer kao distinktivno obelezje ne uzima akcent: 

celo1 п 1. celo: патrstепо, патrgоdепо с. zvrastene, zamracene celo 2. celo, predne 
miesto: blti па с-и byt' na cele; и с-и stola za vrchstolom 

celo2 п hиd. celo 

U materijalu Srpskohrvatsko-slovacki recпik (Spravy SVS, 1/1981, s. 13-14) ove 
odrednice izgledaju ovako: 

сёlо п celo (hudobny nastroj) 

celo 1. п 1. celo: siroko с. siroke celo; 2. с. sekire obusok sekery, с. kпjige titulna straпa 
kпihy; 3. koniec ( dolny alebo horпy) stola: sedeti и gornjeт с-и stola sediet' za hornym 
koncom stola; 4. рrеп. celo, zaciatok: па с-и povorke па zaciatku sprievodu, па с-и 
sa predsedпikoт па cele s predsedom (i prezidentom); 5. kraj. polovica dii.a, dvaшist' 
hodin: dosao је zajedпo с. prisiel za asi pol dпа; 11. predl. s gen. kопса: koтsije su с. 
baste susedia su kопса zahrady 

се/о predl. konca, cez, oproti 

U deskriptivпim recnicima јеdпо od ceпtralпih i пajtezih pitanja је semaпtizacija. Ј. 
Dolnjik u knjizi Lexikdlпa seтaпtika (Bratislava, 1990) razmatra u posebnom poglavlju (s. 
92-107) odпose medu znaceпjima kod polisemantickih reci. Ро Dolnjiku ( 1990, s. 93-95) 
mozemo govoriti о poprilicnoj aпalogiji izmedu polisemije reci i tvorbe reci. Као sto 
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odredena rec moze Ьiti и motivacionom odnosu prema drugoj reci ( derivaciona motivacija), 
tako i odredeno znacenje moze Ьiti motivisano drugim znacenjem (semanticka, transpozi
ciona motivacija). 

1 za dvojezicnu leksikografiju је znacajna semantizacija reci, realizovana metodorn 
ekvivalenata. Na prvo mesto se stavlja osnovno, najcesce znacenje date reci, posle cega 
slede izvedena znacenja. Semantiku srpske reci ратеt i slovacke reci paтiit' praticemo и 
jednojezicnim i prevodnim recnicirna. 

U RSHКJ odrednicapaтet (IV, s. 314) izgleda ovako: 

ратеt z (lok. pameti i p~meti, instr. pameti i pamecu) 1. sposobnost coveka da тisli, 
shvati i prosudиje, тisаопа i sроzпајпа covekova sposobnost, razиm, ит, inteligen
cija... 2. prirodna sposobпost, пadareпost za пesto... З.а. opste тШјепје јеdпе 
drustveпe sredine i ljиdi kao пosilaca odredeпih пazora, shvataпja ... Ь. covek jak ро 
svojiт dиhovпim, итпiт iпtelektиalпiт sposobпostiтa, ратеtап covek, тislilac ... 4. 
sposobпost coveka da и svesti trajпo zadrzava tragove опоgа sto је raпije doziveo i 
па osпovu toga, svesпo ili пesvesпo, izaziva predstave о raпijiт dozivljajiтa, рат
сепје, secanje ... 

Rec ратаt' se и SSJ (III, s. 15) tumaci ovako: 

pamiit', -ti z. 1. schopnost' uschovavat' а vybavovat' vnemy: logickd, zrakovd, slи-chovd 
р., pohybovd (тotorickd) р.; verrui р., mat' dobru, slaЬU, krdtku, zlU р., ostat', zachovat' 
si v p-i, vyтiznut', vypadпut' z p-i • vstepit', vryt' si со do p-i dobre si zapamatat'; mat' 
пiесо v zivej, cerstvej p-i dobre sa na nieco pamatat'; ist', hl'adat', roЫt' пiесо ро p-i bez 
pomoci zraku; byt' pri p-i pri plnom vedomi; od p-i sveta odjakZiva, vzdy; pokial' siaha 
l'иdskd р. odpradavna; arch. za pamiiti пasich otcov za zivota 2. kniz. spomienka, 
pripomienka, pamiatka: па vecпu р., пар. vyroCia oslobodeпia Bratislavy • arch. Ыаhеј 
p-i, sldvnej p-i (pri spominan:f slavnych mftvych l'ud:f) 3. tech. zariadenie stroja sluziacc 
na uchovavanie k6dorych informacii: vnutorrui, voпka}Sia р. 

U odnosu na ovo tumacenje KSSJ (s. 277) nesto egzaktnije semantizira ovu rec, а 
jedno od znacenjaje i тетоаri (и oЫiku plшalapaтiiti). 

352 

U prevodnom recniku (Е. Horak, 1991, s. 187) и odrednici ратеt Citamo: 

ратеt Jsg -eti/-ecuf rozum, um; pamat': pasti пар. prist' na rozum; izgиЫti р. stratit' 
rozum, pamat' • kokosija р. kuraci rozum; пiје тi ni па kraj p-i ani mi nenapadne, ani 
mi na um nepride 

Odrednica ратеt и Srpsko-slovackoт recпikи (Spravy SVS 1/1984 ): 

ратеt z. 1. rozum, um: Ыti hitre p-i mat' bystry rozum; poтиtiti р. kоте prevratit' 
niekomu rozum; izgиЫti р. stratit' rozum, prist' о rozum; kokosija р. (pejor.) slepaci 
rozum; drzati sto и p-i drzat' si nieco v hlave; covek kratke p-i clovek s prazdnou 
hlavou; doSlo, palo ти је пар. prislo mu па um; gde ti је Ыlа р.? kde ti bol rozum? 
пiје тi пi па kraj p-i ani mi na rozum nepride; пaиciti koga p-i priviest' niekoho k 
rozumu;je li te izпeverila, ostavila р.? со sa ti vari rozum kali? iтati vise srece пеgо 
p-i mat' viac st'astia ako rozumu; izaSlo тi је iz p-i vyslo mi z hlavy; to mi ne ide, ne 
izlazi iz p-i nevychadza mi to z hlavy; ostavila gaje р. pornutil sa mu rozurn; krenиo 
је ратеси rozurn sa mu zatemnil; пiје pri Cistoj p-i pomiatol sa na rozume; пе ide тi 
iz p-i neschadza mi z rozumu, nevychadza mi z hlavy; tako је od p-i tak је to od 
nepamati sveta; pice ти popilo р. prepil si rozum; 2. pamat': useklo ти se ир. vrylo 
sa mu do pamati, utkvelo ти v pamati; iтati, drzati sto и p-i drzat' si nieco v hlave; 



izaslo mi је iz p-i vyslo mi z hlavy; ostriti р- ciЬrit' si pamat'; ako тер. пе vara ak si 
dobre pamatam; пе silazis mi s p-i neschadzas mi z ити, nevychadzas mi z hlavy; 
uCiti пар. i паратеt иcit' sa naspamat', spamati; 3. vedomie: пiје pri p-i nie је pri 
vedomi; 4. pren. mudra hlava: То tije р.! То tije mudra hlava! 

lz navedenih primera i iz drиge grade vidimo da prevodni recnik Emila Horaka ima 
manje egzemplifikata nego Srpsko-slovacki recnik na kome se radi na Filozofskom fakul
tetи и Novom Sadи. Navescemo jos jedan primer da Ьismo ilиstrovali daje korisnikи dobro 
dati kako и deskriptivnom tako i и prevodnom recniku rec и kontekstи. Rec тпоgо је dobro 
obradena и RSHКJ (III, s. 402) i и KSSJ (s. 202). Kod Horaka (1991, s. 138) nalazimo 
ekvivalente za znacenja la, ь i g reci mnogo и srpskom jezikи s tim da Ьi dobro dosli i 
ilиstrativni spojevi i njihovi ekvivalenti na slovackomjezikи (npr. da korisnik recnika sazna 
da тпоgо и znacenjи "vel'mi" stoji иz pridev: тпоgо dobar - vel'mi dobry). lzostalo је 
znacenje lv (mnogo ceka - dlho caka) i znacenje ld (mnogo bolje - omnoho lepsie). 

U vezi sa Srpsko-slovackim recnikom Marija Mijavec ( 1982, s. 11 О) izmedи ostalog 
istice da on "treba da odigra znacajnи иlоgи иpravo и odnosи па slovacki knjizevni jezik и 
Jиgoslaviji". Stoga odrednice sadrze dosta egzemplifikata na srpskom jeziku i njihove 
ekvivalente na slovackom jeziku. 
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Mihal Tir 

HOMONYMY AND POLYSEMY IN BILINGUAL SERBIAN-SLOV АК LEXICOGRAPHY 
Summary 

The article first offers <ln explanation of the notions of homonymy and polysemy, followed Ьу how 
homonyms <!nd polysemantic words are treated in monolingual dictionaries. Examples are cited from а standard 
Serbian and а standard Slovak dictionary. 

The second part of the <lrticle is devoted to the specific proЫem of polysemy in Serbian-Slovak lexicog
raphy. The need for а bt"Oader collection of materia\ is stressed in the collation of dictionaries of the midd\e type. 
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Daniel Dudok, Filozofski fakultet, Novi Sad 

ISTRAZIV ANJA LEKSIKE SLOV ACKIH GOVORA U VOJVODINI 
S POSEBNIM OSVRTOM NA LEKSIKU SIROVINSКE BAZE 1 

SASTOJAKA ISHRANE 

U protekle dve i ро deceпije, otkada traju iпteпzivпija istrazivaпja slovackih govora 
u Jugoslaviji, prikupljeпa је oЬimna grada i objavljeпo vise desetina dijalektoloskih studija 
i moпografija u zemlji i iпostraпstvu. Veci broj radova пalazi se jos u rukopisu. 

Do sada пајЬоlје је i пajpotpuпije opisaп i prouceп glasovпi i morfoloski sistem ovih 
govora i па toj osпovi odredeпo пjihovo mesto medu govorima slovackog jezika. Slovacki 
пarodпi govori и Jugoslaviji drukcijeg su tipa nego пarodni govori u maticпoj zemlji 
Slovackoj. Svi govori Slovaka u Vojvodiпi, u svakom пaselju роsеЬпо, i kao celiпa, пastali 
su mesaпjem, ukrstanjem i пapokon stapanjem brojпih govora maticпe zemlje, kojima su 
govorili doseljenici iz razпih krajeva Slovacke. Ovo se пarocito odпosi па tzv. primarna 
пaselja, tj. пaselja koja su osпovali doseljeпici iz Slovacke direktпo ili sa teritorije dапаsпје 
Madarske, gde su se posle odlaska iz maticпe zemlje zadrzali izvesno vreme. То su 
uglavnom i пajstarija slovacka пaselja па teritoriji Vojvodine, osnovaпa pre dva ili dva i ро 
veka, posle odlaska Turaka iz Panoпije. U ovim пaseljima пajpotpuпije su se dosad oЉrmili 
пovi sistemi govora slovackog jezika mesaпjem, ukrstaпjem i stapaпjem prvoЬitnih govora 
doseljeпika. 

Novi govori i njihovi sistemi пајрrе su se oformili u okviru pojedinih naselja, kao 
dijalekatskih i etnografskihjedinica, s tendencijom integracije i brisanja razlika i u grupama 
naselja, ukoliko su za to postojali povoljni uslovi. Odlucivali su prvenstveno vanjezicki 
faktori: geografska Ыizina naselja, koпtaktiraпje stanovnistva istog porekla, socijalne 
strukture, veroispovesti, slicne tradicije i sl. Tako se daпas vec mogu prepoznati, sem 
oformljenih novih govora i etnografskih jedinica, s kojima пarodпi govori u pojedinim 
naseljima saciпjavaju visu strukturu, visi sistem celokupпog tradiconalnog zivota, i vece 
dijalekatske i etnografske celine u juznoj Backoj i srednjem Banatu. Govori ovih naselja i 
grupa naselja, sem svojih posebnosti i sistemski uravпotezeпih karakteristika u okvirima 
pojediпih пaselja i grupa пaselja, imaju i vise razlicitih crta u odпosu па govore druge grupe 
nas~lja. 
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Posle visegodisnjeg sistematskog proucavanja glasovnog i morfoloskog sistema 
slovackih vojvodanskih govora, teziste se u poslednje vreme prenosi na proucavanje 
njihovog leksickog plana. Leksicki plan takode potvrduje saznanja stecena u proucavanju 
glasovnog i morfoloskog plana, narocito sto se tice odredivanja mesta ovih govora u sistemu 
govora slovackog jezika, а posebno medu govorima tzv. panonskog kompleksa slovackih 
govora, nastalog posle proterivanja Turaka iz Panonije. Sem toga, u leksici, kao najotvore
nijem jezickom planu, najvise se ogledaju i strani jezicki uticaji. Pripadnici slovackih 
narodnih govora u Vojvodini u toku dva i ро veka zivota u novoj sredini, kao i dugi niz 
vekova pre toga u maticnoj zemlji, Ьili su u neposrednom kontaktu sa madarskim i 
nemackim jezikom, u manjoj meri sa latinskim i ceskim jezikom (kao jezicima crkvene 
liturgije i pisane reci). U novije vreme povecali su se kontakti sa srpskimjezikom, narocito 
kao sluZЬenim jezikom i jezikom veCinskog naroda u Jugoslaviji. S druge strane, prven
stveno leksika ovih govora sadrzi i mnoge arhaicne elemente slovackog jezika, dok su jos 
Slovaci, posebno stanovnici danasnje srednje Slovacke, kao zapadni Sloveni, Ьili u nepo
srednijem kontaktu sa juznim Slovenima i njihovim jezicima. Pored glasovnog, morfo
loskog i sintaksickog plana naroCito leksika srednjoslovackih govora sadrzi mnogo tzv. 
jugoslavizama. Potvrduju to i dosadasnja proucavanja govora u juznoj srednjoj Slovackoj, 
kao i govora srednjoslovackog tipa u Vojvodini i Madarskoj. 

Као sto је navedeno, leksika slovackih vojvodanskih govora cuva arhaicne crte 
slovackog jezika, ali podlozna је i uticajima stranih jezika. Medutim, sve ovo se ne odnosi 
podjednako na leksiku svih oЫasti zivota, materijalne i duhovne kulture stanovnistva. Na 
primer i u leksici ishrane postoji vise slojeva ili grupa leksike u odnosu na njenu arhaicnost, 
poreklo (domace ili strano), odomacenost, rasirenost pojedinih reci i naziva i sl. Leksika 
sirovinske baze tradicionalne ishrane Slovaka u Vojvodini uglavnomje domaceg slovackog 
porekla, bez vecih stranih uticaja, ili bar novijih stranih uticaja. Ovo se ne moze u tolikoj 
meri reCi i za nazive gotovihjela, а pogotovu inventara kuhinje, pomocu kojeg se pripremaju 
jela. Tu је znatno vise elemenata kontaktnih stranih jezika, pre svega madarskog i nemac
kog. 

Posto prikupljanje grade u pojedinim naseljima jos traje, kao i ekscerpcija i prouca
vanje prikupljene grade, u mogucnosti smo za sada da govorimo na osnovu materijala 
prikupljenog u juznoj Backoj, kao i nekih podataka zabelezenih u drugim regionima. Vec 
i sami ti nepotpuni podacijasno pokazuju da postoje izvesne celine u kojimaje poznata ista 
teпninologija i nacini pripremanja jela, ili pak razlike koje se ogledaju kako u pojedinim 
susednim i udaljenijim naseljima, tako i u udaljenijim regionima kao odvojenim celinama. 
Ove razlike ogledaju se kao u "asortimanu" sirovinske baze, tako i u njenoj terminologiji, 
i jos vise u pripremanju i nazivima pojedinih jela. Ovo se uglavnom pokriva i sa veCinom 
drugih etnografskih karakteristika pojedinih naselja i grupa naselja. Sve ovo је takode dokaz 
kako narodni govor, dijalekat, "u stopu" prati komunikativne potrebe pripadnika pojedinih 
seoskih zajednica kao manje ili vise diferenciranih etnografskih, socijalnih, dijalekatskih i 
sl. jedinica. 

Karakter ishrane, kao i pripremanje pojedinihjela uslovljenje opstim nacinom zivota 
stanovnistva u proslosti i sadasnjosti. Na pocetku tridesetih godina naseg veka Јап Auerhan 
u svojoj knjizi Ceskoslovenskd vёtev v Jugoslavii (Auerhan, 1930) pise: "Ishrana seljaka u 
Backoj odredena је njegovim proizvodima u gazdinstvu. Glavni njeni sastojci jesu hleb, 
mleko, buter, sir, kukuruz, krompir, povrce,jela od brasna, svinjsko dimljeno meso, govede 
i zivinsko meso. Za pice koristi vodu i vino sopstvene proizvodnje." U ovome ima mnogo 
istine, mada kada se radi о odnosu pojedinih pomenutih i nekih drugih vrsta ili sastojaka 
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hrane, u praksi је situacija razliCita i ne bas uvek zadovoljavajuca s danasnjeg gledista о 
potrebama zdrave ishrane. Нrane је Ьilo dovoljno, ali је Ьila prilicno jednostrana. Detaljnija 
etnografska i druga proucavanja ishrane u pojeinim naseljima, regionima i slojevima stanov
nistva u proslosti i sadasnjosti zasigumo се pruziti dosta novih i interesantnih podataka, kojih 
za sada ima u objavljenoj literaturi malo, nepotpuni su, cesto i netacni ili pojednostavljeni. 

Nasa istrazivanja leksike, zasnovana na lingvisticko-etnografskim principima, pruza
ju verodostojne podatke о nacinu ishrane i pripremanju hrane uglavnom od pocetka 20. 
veka, а narocito od prvog svetskog rata, dakle u vremenu, za koje jos postoje zivi svedoci, 
koji su i odrzavali tradicionalnu ishranu, dobro је poznaju, ili pak su im poznate cinjenice 
karakteristicne za jos starije generacije. Prelomno razdoЫje predstavljao је drugi svetski 
rat kojije doneo velike promene ne samo u privredi i drustvu, vec i u celokupnoj dotadasnjoj 
tradicionalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi, ра tako i u ishrani i leksici u vezi sa njom. 

u leksici ishrane, prvenstveno u leksici sirovinske baze, veCina reci domaceg је 
porekla, ili reci i teпnina koje је slovacki jezik preuzeo iz drugih jezika u davnijoj proslosti 
i danas se vise ne osecaju kao strane (npr. ciЬul'a - cmi luk, petrzl'an - persun, kukurica -
kukuruz, krumpl'a - krompir i sl.). Veoma је raznovrsna i bogata leksika (terminologija) 
delova Ьiljaka i zivotinja koji se koriste u pripremanju hrane, ili su sastavni deo organizma 
Ьiljaka i zivotinja bez koriscenja u ishrani. 

U proucavanju leksike iz navedene oЫasti moze se zapaziti da kod starije i najstarije 
generacije preovladuje sirovinska baza, nacin pripremanja jela, vrste jela i u vezi s tim 
leksika koju su upotreЫjavali njihovi roditelji i starije generacije. Ovo је uglavnom 
uslovljeno izvesnom konzervativnoscu i opredeljenoscu seoskog kolektiva (zemljoradnic
kog) ka cuvanju tradicije, kao i stecenim navikama iz predratnog perioda, kada su se 
promene mnogo sporije desavale nego u posleratnom periodu. Kod mlade generacije osetne 
su brze promene i uticaji modeme kuhinje i kuhinje drugih naroda (npr. posredstvom 
kulinarskih knjiga, cestih putovanja u druge sredine, duzih boravaka u inostranstvu i sl.), 
sto stvara mogucnosti unosenja u sopstvenu sredinu kako novih sirovina, novih jela i 
njihovih sastojaka, tako i naziva nepoznatih u tradicionalnoj kuhinji. Starija i najstarija 
generacija upotreЫjava vise naziva iz madarskog i nemackog jezika, kod mlade generacije 
ovi nazivi (oЬicno s nestankom iz jelovnika tradicionalnih jela) postepeno nestaju i 
preuzimaju se srpski nazivi ili nazivi iz drugih jezika, preuzeti direktno ili posredstvom 
srpskih i slovackih kulinarskih knjiga (npr. jogurt, kefir, burek, pica, t'evapCit'e, razllit'e, 
duvec, roldda, musaka, kel', brokolica i sl.). U vreme pre prvog svetskog rata u prvome 
planu Ьili su kontakti ovog stanovnistva sa madarskim i nemackim jezikom, kao jezicima 
administracije, ра tako i u teпninologiji jela i njihovih sastojaka prisutniji su Ьili nazivi 
preuzeti iz ovih jezika (npr. Љпса, herouke, sprice, hurka, majoska, tarhona, pampuch, 
gerheћa, paprikds, gel'eclina i sl.). 

MoZda i nije potrebno posebno naglasavati da је leksika iz oЫasti ishrane, narocito 
pripremanja i konzumiranja hrane i pica, poznatija i frekventnija kod zena nego kod 
muskaraca. Pripremanje hrane u tradicionalnoj slovackoj porodici u Vojvodini jeste u 
prvome redu оЬiсај i obaveza zena: supruge, majke, snaje, ili pak stasajuceg zenskog deteta, 
koje mora da savlada vestinu kuvanja jos pre udaje. U savremenoj porodici, posebno 
zemljoradnickoj, mlade devojke do udaje cesto ne nauce da kuvaju ili bar da pripreme 
veCinu jela, dok, na drugoj strani, muskarci u ovim porodicama, narocito gde su оЬа 
supruznika zaposlena i veCinu dana vezana za radno mesto, voljni su da ustaljenu tradiciju 
prekrse i umeju da pripreme veoma ukusna jela za celu porodicu. U zemljoradnickim 
porodicama ovo је jos stalno vrlo redak slucaj. 
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Zene su tradicionalno glavni uzgajivaci sirovina za pripremanje hrane u basti, dok је 
zadatak muskaraca na pooru zemljiste i obave teze fizicke radove. Kopanje i definitivna 
priprema zemljista za pojedine vrste povrca u basti opet је zadatak zena. Zemljoradnicka 
porodica u slovackim naseljima u Backoj, Banatu i Sremu, ро pravilu, ima pored kuce veliku 
bastu, okucnicu, u kojoj se mogu odgajiti sve osnovne vrste i kolicine povrca i voca za 
potrebe domaCinstva. Samo poneki sastojci hrane, narocito oni koji su potrebni u vecim 
kolicinama, ili pak za prodaju na trZistu radi obezbedivaпja novcanih sredstava seoskoj 
porodici, seju se i u ataru, ili samo u ataru (npr. psenica, kukuruz, kromj:>ir, pasulj, kupus i 
sl.). Npr. kukuruz se ponekad sadi i u basti, ali oЬicno је to kukuruz za kuvanje ili kokanje 
(kukurica za vareЉa, kukurica za pukaJ!iia), ili samo u basti, ako је to dovoljno za celu 
porodicu u toku godine (npr. cesnak - beli luk, zel'eni ЬиоЬ - boranija, mrkva - mrkva, 
petrzlan - persun, pastrnak - pastrmak, cel'er - celer, cvikla - cvikla, rajst'iake, jablcka, 
ra}Cini - paradajz, paprika - paprika i sl.). Kako је vec receno, bogata је terminologija 
pojedinih vrsta povrca i voca, а jos vise raznih vrsta istog povrca ili njihovih delova, sto 
nije moguce obuhvatiti u ovome referatu (npr. rajst'iak, ra}Cina, jabfcko, patlidzam; hUt'ala, 
ЬUt'ela, ciblk, hlublk; zel'eiiia, zelene, zel'em, zel'enuo, korencoke i sl.). 

Dalja istrazivanja i sistematizacija leksike iz oЫasti sirovinske baze, pripremanja 
hrane, konzumiranja hrane i sl. pruzice nam mnogo vise podataka, kao i mogucnost za 
kompletniju leksikolosku i leksikografsku obradu ove veoma interesantne i znacajne 
dijalekatske leksike. 
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Daniel Dudok 

ISTRAZIV ANJE LEKSIKE SLOV АСКIН GOVORA U VOJVODINI S POSEBNIM OSVRTOM NA 
LEKSIKU SIROVINSKE BAZE 1 SASTOJAKA ISHRANE 

- Rezime -

Posle informacije о dosadasnjim istrazivanjima slovackih govora izvrsenim u proteklih 25 godina (u datoj 
oЬ!asti је najvise uradio autor ovog rada) sledi analiza leksike ishrane, zasnovana na lingvisticko-etnografskim 
principima. Ova leksika, koja predStavlja deo sveukupnih leksikoloskih istrazi vanja, diferencira se u prilogu pI"ema 
poreklu. 

358 



Mirjana Burzan, Filozofski fakultet, Novi Sad 

MADARSKI GLAGOLSKI PRILOG U SRPSKIM PREVODIMA 

1. Pitaпje prevoda madarskih glagolskih priloga па srpskijezik, пesumпjivo, zasluzuje 
pazпju, jer је evideпtпo da prevodioci imaju teskoca и izпalazeпju пjihovih ekvivaleпata и 
ciljпomjeziku, sto је sasvim razumljivo ako se imaju и vidu razlike и glagolskom sistemu 
uopste, ра i и vezi sa kategorijom glagolskog priloga. 1 

Aпalizu madarskih glagolskih priloga provescemo па tekstovima Mladeпa Leskovca 
i Aleksaпdra Tisme, dvojice vrsпih i pozпatih prevodilaca sa madarskog па srpski jezik. 
Izbor prevedeпih dela пiје Ьiо slucajaп, vec је и tome odlucujuCi kriterijum Ьiо visoka 
ucestalost ove morfoloske kategorije и origiпalпom tekstu. 2 Tako smo se opredelili za pricu 
Niki Deri TiЬora3 u prevodu А. Tisme4 i za delo Rucak и dvorcu Ijes Dule5 u prevodu М. 
Leskovca.li 

Ovom prilikom izdvojicemo samo пеkа prevodпa reseпja za koja smatramo da пisu 
optimalпa ili cak prihvatljiva, Ьilo stoga sto пе odrazavaju zпасепје adverba и tekstu 
izvorniku, ili sto se protive duhu i zakoпitostima ciljпog jezika, оdпоsпо zato sto пarusavaju 
stilski izraz pisca origiпala, а rekli Ьismo, poпekad i logicпost. 

Osпovпi izvor proЫema i u prevodeпju glagolskih acl-verba SU, kao sto smo пagove
stili, razlike izmedu dvaju koпtaktпihjezika. Naravпo, пemamo aspiracija da kompleksпo 
sagledamo glagolske priloge и dva jezika. Ukazivacemo па razlike koje su пeposredпo 

1 Doduse, grшnatike madarskog jezika ne srnatraju glagolski prilog glagolskom formom, vec deverbativorn 
koji ima funkciju priloga i cuva glagolska svojstva (isp. Bensedy J6zsef - Fabian Ра! i d1·., А mai mщ{yar nyelv, 
Hatodik kiadas, Tankonyvkiad6, Budapest 1985 - skraceno: А mai mщ{yar nyelv, 61-62; Deme Laszl6 i dr., А mai 
magyar nyelv rendszere. Lefn) nyelvtan, /. kйtet, Bevezetes - Hangtan - Sz6tan, 2. kiadas, Akademiai Kiad6, 
Budapest 1970 - skraceno: Lefn) nyelvtan /, 258-259. 

2 Opredeljujuci se za gradu analize, izvrsili smo poredenja о ucestalosti gl. prilog:i u nekim delima. Ilustracije 
radi iznecemo jedan podatak; ukoliko uzmemo npr. da је broj javljanja ove kategorije u tekstu Ijes Dule 100%, 
kod Otlik Geze u tekstu istog oЬima оп iznosi 69%. 

3 Dery TiЬor, Niki, Zavod za izdavanje udZЬenika, Novi S<id 1979, 60-142 - skraceno: D. 
4 Tibor Deri, Niki, preveo Aleksandar Tism:i, "Rad", Beogr<id 1988 - skraceno: D!Г. 
5 Illyes Gyula, Pustak пере - Ebld а kastelyban, Szepir<idalmi Konyvkiad6, Bud;ipest 1974, 397-539. -

skraceno: 1 
6 Gyula Illyes, Rucak и dvorcu, preveo Mladen Leskovac, Foruщ Novi Sad, 1964 - skraceno: l/L. 
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uticale па prevode koje сето ovde prezeпtovati. lzdvojeпe receпice razvrstali sто рrета 
prevodпoт ekvivaleпtu i uzrocпiku takvog izbora. Svaki tip ilustroveceтo sa пekoliko 
priтera пavodeCi пaporedo i receпice polazпog teksta. 

2. Najpre zelimo da ukazeтo па pojavu upotrebe пeadekvatпog priloga; паiте, 
uтesto priloga sadasпjeg belezili sто prilog prosli i obmuto, s паротепот da је опа prva 
zатепа zпаtпо frekveпtпija. 

Lebocsatott ftilekkel, jobЬcigyi alazat
tal hallgattaт, arra gondolva, hogy Mathilde 
okaiпak itteпi kitapogatasa helyett inkabb 
тајd othoп, felesegeт kопуvеiЬеп пezek 

utaпa, тilуеп kliпikai osztaly esete ez". -
1,534 

Slusao sат oboreпih usiju i s jo
badskoт poпiznoscu, pomislivsi kako cu, 
uтesto da ovde ispitujeт Mathildine uzroke, 
razgledati to radije kod kuce, u knjigaтa 
тоје zene, da vidiт koji је to klinicki slu
caj". - l/L, 187 

Prilog gondolva i predikat hallgattam sa kojiт se povezuje oznacavaju dva siтultana 
staпja. U prevodu, pak, buduCi da је realizovan prilog prosli, пе postoji koпgrueпcija sa 
predikatoт ро glagolskoт aspektu, ра је to znacenje iskljuceno. U ovakvoj realizaciji 
prilog prosli пе ostvaruje ni druge f'uпkcije koje тоzе da iта u naseтjeziku. 7 Jedino Ьi se 
тоgао interpretirati ovako: Slusao sат". тепе је tот prilikoт odlikovalo i ovo: Ьiо sат 
pomislio. Medutiт, subjekatje тislio па to, i to". i to dokje slusao. Otuda glagolski prilog 
prosli ovde nije adekvatna forтa, vec prilog sadasnji: Slusao sат". misleCi na to kako cu". 
razgledati to kod kuce". 

Peпzert lehetett latni бket, hat villaтo
sra szalva is azt ereztek, hogy kiпcset oszta
пak, ingyeп; а zsugorisag тiatt hat inkabb 
fOl se szalltak ·_ 1, 4 73 

Za novac su se тogli videti, еlет, 

usavsi u traтvaj osecali su kao da Ыаgо dele, 
besplatno; zbog tvrdicluka, radije nisu u 
traтvaj пi ulazili - l/L, 118 

U originalu se adverboт iskazuje siтultaпa vreтenska relacija рrета predikatu. Као 
prevodni ekvivalent тadarskog adverba ostvareп је prilog prosli, koji se рrета predikatu 
funkcioпalno postavlja, takode kao vreтenska odredba, паrаvпо sa oznakoт anteriornos
ti:". posto/kad su usli u traтvaj, osecali su kao da Ыаgо dele besplatпo; zbog tvrdicluka". 
nisu пi ulazili. Upotreba priloga proslog dovodi do nelogicnosti; iskljucuju se dve radпje, 
опа iskazaпa infinitniт оЫikот i predikat poslednje receпice (usavsi". пisu пi ulazili). U 
polaznoт tekstu glagol u predikatu ove recenice је sa perfektivniт zпасепјет. Prilogoт 
sadasnjiт postiglo Ьi se odgovarajuce zпacenje, i pri tоте otklonila nelogicпost: ".ulazeCi 
u traтvaj, osecali su kao da Ыаgо dele, besplatno; zbog tvrdicluka." nisu." пi usli . 

.. . s orvosi taskajat таgа тelle, а fOldre 
iiltetve, azzonal helyet foglalt". - D,140 

SpustajuCi lekarsku torbu pored sebe 
па pod, odтah је seo". - D/T, 83-84. 

Radпja predikata (helyet) foglalt izvrseпa је пeposredno pre radпje oznacene adver
boт iiltetve. U prevodu se, takode, prilog postavlja fuпkcioпalпo prema predikatu kao 
odredba za vreтe: Dok је spustao lekarsku torbu, odтah је seo. Prilog odmah, тedutiт, 
iskljucuje siтultani vreтeпski odпos, ра је u koпkretnoт slucaju trebalo ostvariti prilog 
prosli: Spustivsi torhu". odтah је seo. 

7 Kakn se sve mogu glago\ski rrilozi funkcionalno postaviti prema predikatu, kao i sa kakvim se znacenjem 
upotreЬ\javaju, isp. kod М. Ivic u knjizi Lingvisticki ogledi, Prosveta, Beograd 1983 - skraceno: lvic 19RЗ, 155-176. 
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Aztan, mint aki megadja magat Zatim bi, kao da se predaje sudbini, 
sorsanak, egyet s6hajtott, az oldalara fekiidt, jednom uzdahnula, legla па bok, i opruzajuCi 
s mind а negy labatkinyujtva, elaludt- D,114 sve cetiri, zaspala - D/T, 59 

Izvrsenjem radnje iskazane prilogom kinyujtva subjekat dospeva u stanje koje ga 
karakterise u vreme izvrsenja predikatskog sadrzaja. U ovom slucaju on ima i funkciju 
odredbe za vreme sa znacenjem anteriornosti u odnosu na predikat. Za njegov ekvivalent 
prevodilac odablra prilog sadasnji od glagola opruzati. U nasemjeziku se и principu stanje 
subjekta moze iskazati ovom glagolskom formom distriЬuiranom ispred predikata koji је 
ostvaren glagolskom leksemom perfektivnog vida. 11 U navedenom primeru, pak, nije 
moguca ovakva interpretacija: *Zatim Ьi ... legla na bok i opruzala9 sve cetiri i и takvom 
stanju zaspala. Sasvim је jasno da и ovom slucaju prilog prosli nije prihvatljiv. S obzirom 
na znacenje priloga u originalu, trebalo је da ga autor prevede odgovarajucom genitivskom 
konstrukcijom, cime Ьi se teziste prenelo na slikanje stanja subjekta u vreme izvrsenja 
predikata: Zatim Ьi ... legla na bok i opruzenih nogu zaspala. 

3. Objasnjenje za ovakve pojave moze se naCi u konkretnim razlikama u sistemu datih 
jezika. U savremenom madarskom postojijedan glagolski prilog sa dve varijante u odnosu 
na sufiks kojim se tvori (-va --ve; -vdn -- ven). 10 Gradi se i od imperfektivnih (folyamatos 
ige) i perfektivnih glagola (mozzanatos ige), 11 i bez obzira na to iz kojegje deriviran, moze 
da oznaci simultanost i nesvrsenost, ali i anteriornost i svrsenost. Tako prilog perfektivnog 
glagola kilep (izaCi) u recenici ... kilepve talalkozott szomszedjaval oznacava simultanost. 12 

U recenici se madarski prilog postavlja kao predikatova odredba nacina, vremena, uzroka, 
rede i sa nekim drugim znacenjem (npr. koncesivnim, poredbenim i dr.). Posebno se istice 
njegova frekventna upotreba u funkciji priloske odredbe koja se smisaono povezuje, pre 
svega sa subjektom recenice, ali i sa pojmom u nekoj drugoj sintaksickoj sluzЬi odredujuCi 
njihovo stanje u vreme predikatske radnje: 13 

••• szedd gugg6lva а voroshagymat ( ... cuceCi 
vadi luk14

); 6 talalta meg Apolkat eldjulva ... 15 (On је nasao Apolku onesvestivsi se, tj. 
onesvescenu). Medutim, vrlo cesto prilog ima kompleksno znacenje. Na primer u recenici: 
Jol van, kisfiam! - mondta, megs{mogatvan а gyereket (Dobro је sine! - rekao је milujuCi 
dete) odreduje i nacin i vreme radnje (dokje milovao). 16 Ostvaruju se i drugacije znacenjske 
komЬinacUe: uzrok i vreme, stanje i uzrok itd. Gramatike na koje se u ovom radu pozivamo, 
pak isticu da znacenja glagolskih priloga nisu uvek prozirna, tesko se daju utvrditi. 

Vidi о ovome u Jvic 1983, 164. 
9 Prihvatamo stanoviste autorke da se pri parafrazi vid glagola ne menja, isto, 170. 
10 Varijanta sa sufiksom -van- -ven skoro da i nije vise u upotreЬi. Naci сето је u literarnim tekstovima 

uzvisenog tona kao posebno obelezje jezika nekog pisca (i mi smo zaЬelezili nekoliko primera). Njegova upotreba 
је suzena na funkciju predikatove odredbe za vreme i uzrok а moze ga zameniti druga oЬ!icka varijanta bez promene 
znacenja (isp. u Nyelvmfivelб kezikйnyv, /. kйtet (А-К), Masodik, valtozatlan kiadas Akademiai Кiad6, Budapest 
1983 - skraeeno: Nyelvmfivelб /, 827) 

11 Isp. о ovome u Le{r(J nyelvtan /, 258. 
12 Primer је preuzet iz Nyelvmfivelб /, 828. Upravo se njime ovde ilustruje znacenje simultanosti priloga 

perfektivnog glagola prema predikatu. 
13 lsp. о ovome u А mai magyar nyelv, 62, nadalje u Le{n) nyelvtan /, 258 i u radu Borbale Kesler (Keszler 

BorЬ<.ila), Elmelet es gyakorlat viszonya az igenevek mondatbeli szerepenek tdrgyaldsdban, Nyelvtudomanyi 
ertekezesek, 104. SZ" Akademiai Kiad6, Budapest 1980, 488. 

14 . Ukoliko nije drugacije naznaceno, svi prevodi su autora ovog radu. 
15 ОЬа primera su preuzeta iz А mai magyar nyelv, 309. 
16 Primer, kao i njegova parafraza preuzeti su iz Nyelvmfivelб /, 829. 
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Za razliku od madarskog паs jezik ima dva glagolska priloga. Јеdап od пjih - prilog 
sadasпji gradi se od imperfektivпih glagola i moze ozпacavati samo simultaпu, оdпоsпо 

· пaporedпu radпju kao pratilacku okolпost radпje u predikatu. Drugi - prilog prosli gradi se 
od perfektivпih glagola ali se пjegovo zпасепје пе moze parafrazirati vremeпskom receпi
com sa vezпikom dok. lsto tako п'iје adekvatпa forma za izricaпje пaporedпih radпji kao, 
pratilackih okolпosti predikata, iako пiје iskljuceп i u ovakvoj upotreЬi ukoliko se uz пјеgа 
realizuje leksicki izraz pri tom sa zпасепјеm pratilastva. 17 Fuпkcije i zпасепја srpskih 
priloga uslovljeпi su пе samo пjihovim aspektom, vec i aspektom predikata, оdпоsпо 
Ciпjeпicom da li su ро ovoj kategoriji sa пjim koпgrueпtпi ili пisu, пadalje, od пjihove 
medusobпe distriЬucije, tR а паrаvпо i od semantike dva glagola koji se udruzuju u jedin
stvenu dogadajnu celinu. Nekada па znacenje adverba utice i fakat kojim је glagolskim 
oЫikom ostvareп predikat receпice. 

Navedeпi momeпti, uglavпom, пе odreduju zпасепје glagolskog priloga u madar
skom jeziku. Otuda, ukoliko se upotreЬi srpski prilog koji ovom и origiпalu odgovara ро 
vidu i zadrzi ista distriЬucija, u odredeпim morfo-siпtaksickim okolnostima to moze dovesti 
do пeadekvatпih prevoda recenica kakve smo i ovde ilustrovali. 

4. Zabelezili smo u prevodu i slucajeve upotrebe glagolskog adverba kada пjime 
оzпасепа radnja пета identicaп subjekat sa predikatom receпice. 

Majd emberi alakzatot nyert, de meg а 
Ьаrпа pocsolya teglaiп lepdelve is alig lehe
tett megktilomboztetni, hogy ferfi-e vagy пб 
- 1,530 

Zatim doЬi covecji oЫik, ali, stupajuci 
vec ро ciglama smede brlje, jedva se moglo 
razlikovati da li је muskarac ili zепа - l/L, 183 

Subjekat radпje оzпасепе prilogom lepdelve је osoba koja se priЫizava zamku i koju 
izпutra prate druga lica. Ova пе mogu da razlikuju da lije u pitanju muskarac ili zепа, iako 
ta osoba vec stupa (koraca) ро ciglama. Prevodilac је ostvarivsi glagolski prilog preneo iz 
originala iste siпtaksicke odпose. Zпaci radnju iskazanu prilogom stupajuCi пе vrsi lice koje 
је subjekat predikata (jedva) se moglo razlikovati. 

А bama pocsolya ele erve egy udvar- Stigavsi do smede brlje, pokretom 
mester kormozdulataval kinalta az dvorskog marsala, poпudio mi је prveпstvo 
elsбЪbseget а felteglakra, majd mikor da zakoracim па polucigle, а kada sam nje
elбzekeпyseget visszahantottam, egy kiraly govu ljubaznost odЬio, presao је preko njih 
terrnesyetessegevel ment at ... - 1,512 neusiljenoscu kakvoga kralja ... - l/L, 162 

Njih dvojica su stigli do barice, ајеdап od njihje onom drugom ponudio predпost da 
stupi па cigle. Dakle, i и ovom slucaju subjekti nisu identicni; radnja iskazaпa adverbomje 
zajednicka, а vrsilac опе ostvarene и fuпkciji predikata samo је јеdпо lice (sto, mozda пiје 
dovoljпo uocljivo iz dela koji smo naveli, ali u sirem kontekstu to је sasvim јаsпо ). u 
ovakvoj organizaciji recenice prilogje пeprihvatljiv prevodni ekvivaleпt madarskog adver
ba, bas kao i u prethodпom primeru. 

5. Pozпato је, naime, da је и savremeпom srpskom jeziku pravilo da se adverb moze 
upotreЬiti samo ako radnju njime oznacenu vrsi isto lice koje vrsi i radnju u predikatu. 
Ovakav uzus preovladuje daпas i u madarskom jeziku. Javljaju se i koпstrukcije sa 

11 11ip. u Jvic 1983, 162. i 166. 
IH lvic 19ЯЗ, 163. 
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adverbom Ciji subjekat пiје i subjekat receпice, ipak sasvim retko i to pre svega и jeziku 
literature. 19 1 mi smo zabelezili и ·svojoj gradi ovakve rесепiспе strukture koje su gotovo 
doslovпo prevedeпe па srpski jezik. 

6. Obojica prevodilaca ostvaruju i prideve, odпosno odgovarajuce geпitivne koпstruk
cije kao prevodпe ekvivalente madarskog priloga koji odreduje svojevrsпo staпje subjekta 
и vreme izvrsavanja sadrzaja predikata. Belezili smo, medutim, i slucajeve gde Ьi upravo 
ovakvi prevodпi ekvivalenti najvise odgovarali s obzirom па konkretne mort'o-sintaksicke 
okolпosti, ali umesto пjih realizovaпi su glagolski adverЬi. 

VаlбЬап ezt moпdta. Es most egyszer
re majdпem belevorosve mondta ... - 1,502· 

Odista је to rekla. А sada odjednom, 
skoro se zacrvenevsi, kazao је ... I/L,151 

Rezultat procesa оzпасепоg madarskim prilogomjeste stanje u koje dospeva subjekat 
и treпutku izvrseпja radпje оzпасепе predikatom. U prevodu, pak, prilog prosli od glagola 
svrsenog vida, pri tome distriЬuiran ispred predikata istog aspekta, и prvi plan istice 
vremeпski odпos dvaju glagola, а ne stanje subjekta: Kazao је kad se zacrveneo. Upotrebom 
prideva teziste Ьi Ьilo upravo па ovom drugom zпacenju: А sad odjednom, gotovo sav 
pocrveneo, rekao је ... 

Egyik ejjel Niki hangosan felnyogott 
almaban, majd ket hatsб labara iilt, s fejet 
hatravetve, vonitaпi kezdett - D, 1 ОЗ 

Јеdпе noCi Niki glasno zastenja u sпu, 
ра sede na strazпje поgе i, zabacivsi glavu, 
росе zavijati - DfГ, 48 

Као i и prethodnom primeru, glagolski prilog prosli је i ovde upotreЫjeп kao odredba 
za vreme: ... kadaje zabacila glavu, pocelaje zavijati. Nije, medutim, Ьitna infoпnacija da 
је pokret zabacivaпja glave prethodio pocetku zavijaпja, vec da је taj pokret doveo do 
karakteristicnog polozaja glave psa и vreme izvrsavanja predikatske radпje. Za izricanje 
ovakvog zпacenja и konkretпom slucaju пajadekvatпiji prevod Ьiо Ьi: ... sede na straznje 
noge i zabacene glave росе zavijati. Geпitivna konstrukcija ostvaruje vezu sa predikatom 
posredno preko subjekta ра је time и prvi рlап stavljeno опо sto је пjegova Ьitna karakte
ristika za vreme izvrseпja predikatskog sadrzaja. 

7. Уес smo ukazali na razliku koja se ispoljava izmedu dva jezika i и tome sto u 
srpskom glagolski aspekt dveju radпji koje se povezuju и jedпu dogadajnu celiпu i njihov 
medusobni raspored и receпici uslovljavaju nekad f~nkciju i znaceпje glagolskog adverba, 
а и drugom posmatraпomjeziku takvi se uslovi ne postavljaju. Ukoliko se, пaime, i predikat 
i adverb realizuju glagolima svrseпog vida, i pri tome infiпitna forma zauzme poziciju 
ispred osпovпog receпickog koпstituenta, kao и primerima koje smo naveli, опа se funkci
oпalпo ne postavlja kao apozitiv sa zпасепјеm stanja ili karakteristike и vreme glavпe 
radпje, vec kao odredba sa oznakom aпteriorпosti. Potpuпim preslikavaпjem receпice iz 
origiпala ( distriЬucije i glagolskog aspekta) и prevod, adverbom se пе ostvaruje domiпantпo 
znaceпje madarskog priloga. 

8. Valja ukazati i па neopravdaпo cesto javljaпje licnog glagolskog oЫika kao 
prevodnog ekvivaleпta madarskog priloga. Ako ovome dodamo i to da se и istoj funkciji 
ostvaruju i druge morfoloske kategorije koje пisu glagolskog porekla, Ьilo da su upotreb
ljene same ili и koпstrukciji, to moze donekle da menja stilsku karakteristiku origiпala. S 

19 lsp. о ovome u gramatici Deme Uszl6 i dr., А mai magyar nyelv rendszae, Leirc) nyelvtan, Ј !. kдtet, 
Mondattan, 2. kiadas, Akademiai Кiad6, Budapest 1970, 116-117. 
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druge straпe, ovakvim prevodпim resenjem se nekada пе postize zпacenje koje predstavlja 
Ьitпu iпformaciju za dozivljaj citalaca. u nekim slucajevima t'iпitпa fonna је zaista 
neizbezno prevodпo sredstvo, ali ovde zelimo da ilustrujemo primere gde опе nisu oprav
daпe. 

Az elenk fiucska telesz{vatva fuladasig Zivahni decacic - napunio је pusku do 
а puskajat - tarsult dapersze аzоппаl hazzam vrha - pridruzio mi se dabogme odmah -
- 1,449 l/L,90 

U origiпalu prilog predikatsku radпju vremenski odreduje; u anteriornom је odnosu 
prema njemu. Dakle, sintaksicki је podreden, а prevodilac mu daje jedпak status prevodeci 
ga licпim glagolskim oЫikom, umesto prilogom proslim: Napunivsi pusku ". zivahпi 
decacic mi se". pridruzio. Razumljivo, red reci se mora menjati buduCi da subjekat recenice 
ne moze Ьiti и пeposredпom kontaktu s prilogom. 

S druge strane, posto prilog prosli iskazuje radnju koja prethodi predikatskoj, ро 
pravilu, zauzima u пasem jeziku preponovaпu poziciju и odпosu па osпovпi koпstitueпt 
receпice. 

А konnaпykerek mellett пб Шt, kek 
kezeslabasbaп, s megvetб tekiпtetet vetve а 
kutyajat setaltat6 "бriasszoпyra", olyasfelet 
kialtott feleje, hogy јоЬЬап teпne, ka az 
uпokajat setaltatпa - О, 104 

Za volaпom је sedela neka zепа u pla
vom radпickom komЬiпezoпu, koja baci pre
zriv pogled па "damu" sa psom i doviknu da 
Ьi pametпije uciпila da seta uпucice - D/T, 
49 . 

Prilog vetve sa odredeпim objektom tekintetet doЬija и receпici perfektivaп vid а 
upotreЫjeп је и funkciji odredbe predikata sa znaceпjem vremeпa i uzroka. U pitanju је 
aпteriorna vremeпska relacija. Prevedeп је oЫikom aorista u sluzЬi predikata пezavisпe 
recenice и odпosu па receпicu ciji predikat adverb odreduje и origiпalu. Najbolji ekvivaleпt 
и vom slucaju Ьiо Ьi glagolski prilog prosli: Za volaпom је sedela пеkа zепа ". i bacivsi 

Egy emberhez idegenkeпt beszelve so- Govorite li jednom jediпom coveku 
se tudпi, vап-е hitele а szavuпknak. ё>tvеп- kao пероzпаt, пikada se ne moze zпati treba 
hez beszelve ez rogtбп kiderШ - 1, 455-456 li паm па rec verovati. Ako se medutim 

govori pedesetorici, to se ispostavi odmah -
I/L,98 

prezrivi pogled па "damu" ". dovikпu јој". 

U polazпom tekstu glagolskim prilozima iskazaп је uslov, bar је ovo zпасепје 
primarno i prevodilac ih prevodi licпim glagolskim oЫikom, а vezпikom, оdпоsпо reccom 
li izrice koпdicionalпost. Sasvim Ьi ovde odgovarao, takode, prilog, i to prilog sadasпji, пе 
samo stoga sto se ne Ьi пarusavao stilski izraz pisca polazпog teksta, vec i zato sto se и 
пasem jeziku javlja и ovoj funkciji. Njegovo realizovanje Ьi jediпo uslovilo oЫik potenci
jala u predikatu: GovoreCi jednom jedinom coveku kao neznanac, пikada пе Ьismo mogli 
znati da li se veruje nasoj reci. GovoreCi pak pedesetorici, to ... 

... amikor Ancsane mar а kutyaval is 
raert tбrбdni, s vegkepp eldontOtte, hogy 
megtartja, odaadta Nikinek, fekhelyere 
ter{tve ferje legut6bb viselt hal6inget - D, 102 
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... zena росе da nalazi vremeпa i za 
Niki, i posto bese koпacno odlucila da је 
zadrzi, опа јој polozi poslednju spavaCicu 
koju је iпzeпjer upotreЬio i prostre је preko 
kerusinog lezaja - D/T,48 



Glagolski prilog ter{tve (prostiruCi, prostrvsi) prevedeпje isto licпim oЫikomprostre. 
upravo Сiпјепiса da se dve radпje пе povezuju u jediпstveпu dogadajпu celiпu, ciпi ih 

besmisleпim: pokloпi i prostre. Ocito је da Ьi prilog prosli Ьiо pravi ekvivaleпt: ... опа јој 
pokloпi posledпju spavacicu ... prostrvsi је па kerusiп lezaj. Njegovo zпасепје omoguCiva
ca20 vrlo је prozirпo: опа јој је pokloпila ... time sto је prostrla preko lezaja. 

9. Као prevodni ekvivalent finitпa forma se najcesce javlja u slucajevima kada је 
madarski prilog distriЬuiraп neposredпo uz subjekat. Rede, ciпi se, kada njegovo zпасепје 
пiје sasvim prozirno. Као sto primeri pokazuju, u madarskom jeziku prilog moze Ьiti u 
koпtaktпom polozaju sa subjektom, dok u srpskom takva pozicija razmatrane iпfinitпe 
foпne пiје dopustiva. Ova razlika uzrokuje javljaпje licпog glagolskog oЫika. Prevodilac, 
пaime, zadrzavajuCi red reCi, iskljucuje prilog koji Ьi redistriЬucijom odredenih siпtaksickih 
claпova mogao Ьiti upotreЫjeп а da receпica bude u duhu пaseg jezika i da odgovara 
sadrzaju i znaceпju originala. 

10. Posto namje vreme ograпiceno, ovom prilikom razmatrali smo samo пеkа pitanja 
u vezi sa prevodima madarskih priloga па srpski jezik, svesпi, medutim, da proЫem nismo 
u potpuпosti obuhvatili. Ipak, пadamo se da nasa aпaliza moze Ьiti skromaп dopriпos 
prevodilackoj praksi. 

20 Tradicionalne gramatike madarskog jezika koje mi ovde navodimo, naravno, ne pominju ovo znacenje, 
iako је moguce, sto potvrduje i ovaj prirner. U konkretnoj .-ecenici, ро ovim gramati.kama, radilo Ьi sc о prilogu 
sa znacenjem naCina radnje (isp. Leirl) nyelvtan /, 258-259. 
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J'[ovi Sad 
1r11}tet, 

. · fa_r..-
Ferenc Bagi, F1lozofskl 

ALIZA GLASOVNIH STRUKTURA 
'fJVl'i~ A~p5J{OG I MADARSKOG КNJI:ZEVNOG 

KONT~S Il RECI S JEZIKA 
JEDNOSLOZNI 

segrnenta, i1i пеkе vece, te samim tim i letovitije 

l
·zi pekogd racuna da се пailaziti па vrlo razlicite proЬleme u 

. ana i ra а d . . . . . u kontrastivn?J zivac Ј11° ekta 0 voga ra а m?gu uvrst1.t1 u.~n grupe. U prvoJ .gru~1 
jedinice dva jezika 1stra . se iZ asP а za proЫem zzbora knterlJиma za kontrast1raпJe 
svome radu. Ovi proЬl~~tanja ve~anika; druga grupa proЫema је vezaпa za pitaпja koja 
mogla Ьi se pomenutl р~ ·ala оЬ.а JeZ terijala, t'ormiraпja korpusajezicke grade koji се Ьiti 

. ater1J . .,,,а, rna " bl . . . . 
izabraпog jez1ckog ЈЈ1 .k

11
ptJa'".f k е u trecu grupu pro ета svrstavaJU pltaпJapravopzsa 

. ". aprt · dO S . 
se ticu izvora i nacin tiranJa, ucavanJЗ· 

. . kontras pro . " . 
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uspeo otkloпiti sve proЫeme и ostvarivaпju predvideпog cilja. (Ovi proЫemi spadaju и 
drugu, оdпоsпо. и trecu grupu пavedenih teskoca и koпtrastivпoj aпalizi pomeпute jezicke 
grade.) 

Kompleks pitaпja izvora i naCina prikupljanja grade treba razgraпiciti па grupu 
pitanja koja se ticu prikupljanja grade i sacinjavanja korpusa koji је predvideп za prouca
vaпje, i na grupu pitaпja vazanih za proЫem izvora grade, tj. za literaturu ili za druge izvore 
iz kojih је jezicki materijal za aпalizu uzet. 

Sto se prikupljanja grade (korpusa) tice, и prvi mah izgleda sve jedпostavпo i јаsпо: 
radi dоЬiјапја sto pouzdaпijih rezultata za koпtrastivпo proucavaпje i па madarskomjeziku 
treba jezicki materijal izabrati ро istim oпim kriterijumima па osпovu kojih је sacinjeп i и 
radu uzetom kao polaziste. U veCini slucajeva ovo nacelo se pokazalo primeпljivim, ali је 
Ьilo i slucajeva kada su se pojavila i ozЬiljna pitaпja,jer istovetnareseпja mogu dati razliCite 
rezultate. 

Као i Jovan Jerkovic, radi doЬijanja sto adekvatпije grade па madarskom jeziku, i ја 
sam izostavio slozene uzvike, onomatopeje, izrazite proviпcijalizme, arhaizme, skracenice, 
straпa licna imena, delove slozeпe reCi i neuoЬicajeпe reci. Ali, iako su и polazпom radu 
izostavljeпi iz korpusa suglasпici koji se и srpskomjeziku koriste i kao reci (k=ka, пj=njega 
itd.), ја sam uпео и korpus rec s (=s) kao vezпik и madarskom jeziku, slicпu vezпiku es 
(=i): to su samo slicni, а пе i istovetпi vezпici. NaznaCio sam ovu pojavu i и tabeli "Glasovna 
strukturajedпoslozпih reCi". (Zbog usamljenosti ovog primera и glasovnoj strukturi madar
skog jezika moZda је Ьilo bolje izostaviti veznik s.) 

JovanJerkovic se и svomradu (str. 40) osvrnuo i па pitanje "jekavizma" napomeпuvsi 
da и njegovom korpusu broj ovakvih primera пiје velik (svega 1,73% ). Мепiје ovaj пjegov 
postupak Ьiо povod za uvrstavanje и korpus takvih jedпoslozпih reci koje и madarskom 
jeziku, takode zbog dijalekatskih varijanti, danas postoje и dva oЫika (sa dva razlicita 
samoglasпika), kao па pr.: szog - szeg (= ekser, ugao),fel - fol (= gore) itd. 

Od пavedenih vecu dilemu povlaci za sobom primeпa nacela koje је autor formulisao 
и cetvrtoj tacci "Uvodпih napomena" svoga rada, i koji glasi: 

"Glasovпi sistem naseg jezika сiпе tri posebno defiпisaпe oЫasti: inhereпtпi vokaliz
mi, koпsoпaпtizam i prozodijske karakteristike. 

Ovaj rad nece obuhvatiti sve tri oЫasti, пjihovu uzajamnu povezaпost и sluzЬi 
komunikacije. Rad се tretirati samo mogucпosti komЬiпovaпja konsoпaпata i vokala 
i pokusati da uoci izvesпe zakoпitosti ро kojima se fonemi komЬiпuju и jedпoslozпoj 
reci. Та pravila mogu se formulisati па osпovu aпalize svih komЬiпacija koje cine 
jedпoslozne reci и пasemjeziku." 

Pre ukazivaпja па dileme koje izaziva pomeпuto пасеlо potrebпo је istaCi da је autor 
ukazao i па posledice koje povlaCi za sobom ovaj njegov stav па rezultate aпalize, te 
predvida sledece: 

"5. Posto su ovoga puta iz analize iskljuceпa pitaпja prozodije i homoпimi, statisticki 
podaci (ukupan broj jedпosloznih reci и nasem jeziku, frekveпca vokala i kопsопа
паtа, tretiranje koпsonaпtskih grupa, sekveпci vokala i koпsoпanata) dace samo 
priЫizпe vredпosti." (str. 32.) 

(Ova svoja predvidaпja autor и nesto konkretпijoj formulaciji ponavlja i и prvom 
pasusu 28. tacke rada.) 
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Dilcmu, koju sam vec naveo, izaziva prvi pasus citirane cetvrte tacke; naime postavke, 
u njoj date kao karakteristicne za srpski jezik, bez ikakvih izmena mogu se odnositi i na 
madarskijezik. Ovo, naravno, ne znaci da data konstatacija nije tacna, kao sto se na osnovu 
nje ne moze izvesti ni zakljucak da se radi о dva slicna, ili srodna jezika, ili da su ova dva 
jezika u ovim svojim segmentima prakticno jednaka. Radi razresenja dileme dovoljno је 
osvrnuti se na znacenja koje predstavljaju kljucni izrazi pasusa: vokalizam, konsonantizam 
i prozodijske karakteristike. Fonuloski gledano, kako to zapazaLaslo Deme2

, svijezici sveta 
koriste neke od cetiri karakteristika fonema, а to su: Ьоја, duzina trajanja izgovora, 
intonacija i akcenti. Od ovih mogucih karakteristika fonema pojedini jezici koriste uglav
nom dve (najcesce boju glasa i jos neku). Laslo Deme smatra da Ьi jezici sveta mogli Ьiti 
podeljeni i ро ovoj osnovi. SledeCi ovu ideju, srpski jezik Ьismo mogli uvrstiti u grupu 
jezika koji pored Ьоје glasa imaju i akcente, dok Ьi madarski jezik spadao u grupu jezika 
koji osim Ьоје glasa koriste u raspoznavanju i vokala i konsonanata vremensko trajanje 
izgovora fonema. Prema tome razlike izmedu fonema srpskog i madarskogjezika ogledaju 
se i u trajanju izgovora fonema; naime, ova karakteristika fonema u madarskom jeziku је 
od fonematske vrednosti, dok akcenatske karakteristike srpskog jezika Jovan Jerkovic u 
ovom radu uvrstava u prozodijske karakteristike. Razlike u duzini trajanja izgovora Љnema 
madarskog jezika su inherentna karakteristika, koju fonemi i u pisanoj formi, kao grafeme, 
nose na seЬi: kratki samoglasnici madarskog jezika ili nemaju nikakav dodatni znak iznad 
grafeme (а, е, о, и), ili imaju jednu, ili pak dve tacke iznad osnovnog znaka (i; о, ii), dok 
se dugi samoglasnici obelezavaju sa jednom ili sa dve crtice iznad slova. Ove crtice uvek 
padaju koso sa desne na levu stranu (d, е, 6, u; б, {[). Кratki suglasnici madarskog jezika se 
obelezavaju sa jednom grafemom (Ь, с, d itd.) - ukupno 26 slova; sa dva znaka: sz, ty, zs 
itd. (= s, с, z) - ukupno 8 slova, i jedno slovo је od tri znaka, dzs (= dz). Dugi sqglasnici 
nisu naznaceni и redovnoj azbuci, ali је odredeno и pravopisu da se za oЬelezavanje ovih 
glasova madarskog fonoloskog sistema koriste u pismu iste grafeme kao za kratke, ali, ako 
su od jednog znaka, ista grafema se pise dva puta, jer se otprilike i dva puta duze izgovara 
dugi glas od kratkog. U svim ostalim slucajevima prvi znak slova је taj koji se dva puta pise 
и recima. Ako se reci razdvajaju na slogove, а dugi suglasnici se nalaze bas na granici sloga, 
svi segmenti slova se pisu dva puta: hoszszu (cita se: hossuu, а znaci: dugacak), а razdvaja 
se: hosz-szu. 

Osim slova koji su znaci fonema madarskog fonoloskog sistema и abecedu su uvrstena 
i slova latinskih azbuka: Q, q (=ku), W,w (=v), Х,х (=ks), У,у (=i, ipsilon) i ch (=h, tvrdi h 
suglasnik). Ova se slova koriste prilikom pisanja stranih imena i drugih u madarskomjeziku 
novih izraza stranog porekla. 

Iz svega do sada recenog mozemo zakljuciti, kao prvo, da za razliku od srpskogjezika 
и madarskom jeziku prilikom razmatranja proЫema distriЬucije vokala i konsonanata и 
jednosloznoj reci nije dovoljno obratiti paznju samo na distribucione varijante vokal -
konsonant, ili obrnuto, vec је istovremeno potrebno pratiti i odnose dugi - kratki vokali i 
dugi - kratki konsonanti. А kao drugo, duzine fonema madarskog jezika nisu samo od 
fonematske vrednosti, vec је to i prozodijska karakteristika, ali za razliku od akcenata u 
srpskom jeziku, ove se osoЬine madarskih fonema ne mogu odvojiti od njih samih. 
Prozodijske karakteristike fonema, prema tome, isto tako mogu Ьiti metakategorija sa 

2 DEME LUszl6: А hnag negy tulajdons<ig<inuk fonol6giai felhuszn<ilahoz. Prilog proucavanju fonoloske 
upotrebe cetiri karakteristike fonema.) In: Mugyar Haлgtani Dolgoztok, Tan11lmanygylijtemeny. Szerk.: Benk6 
L6rand. Akadeшia Kiad6, Budapest, 1958. 135. о. 
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aspekta jedпog jezika, kao sto moze da bude metakategorija pojam odпosa vokal -
kопsопапt. (Na pr., и odredeпim situacijama и srpskomjeziku slogotvomo r. U madarskom 
jeziku ulogu samoglasпika пе moze preuzeti пi јеdап od suglasпika, пi pod kojim uslovima.) 

Pomeпuta dilema, koja је пastala и vezi postavke definisane и prvom odeljku citiraпe 
cetvrte tacke, moze se razresiti prihvataпjem stava ро kome gledista vezaпa za samoglas
пike, suglasnike ili prozodijske karakteristike jezika, interliпgvalпo posmatraпo, пе mogu 
Ьiti prihvacena kao svrseпe i same za sebe zatvoreпe krute kategorije, vec kao pojmovi koje 
se пijaпsiraju sve do takvih razlika koje se vec mogu vredпovati kao metakategorije. 

U drugom odeljku citiraпe cetvrte tacke "Uvodпih пароmепа" autor formulise cilj 
rada, а opisuje i О!1е uslove pod kojima zeli postiCi postavljeпe ciljeve, zatim istice do kakvih 
sazпanja zeli doCi i и сети vidi korist tih saznanja. U prvom odeljku sledece tacke (i to sam 
citirao) пavodi i пedostatke sa kojima racuпa и aпalizi kao posledicama izabranog пасiпа 
obrade jezickog materijala. Та upozorenja su vazпa kako sa aspekta rezultata aпalize 
korpusa na madarskom jeziku. Ali па osnovu izvrseпih aпaliza moze se pouzdaпo reCi da 
su ti пedostaci izrazitiji и korpusu na madarskom jeziku. Ali па osnovu izvrsenih analiza 
moze se pouzdaпo reCi da su ti nedostaci izrazitiji и korpusu па madarskog jeziku. Glavni 
razlog ovog staпja је iskljucenje homonima iz aпalize; naime, и madarskom jeziku su 
homoпimi vrlo cesti vec i и foпdu reci (recпicki oЫici), а dosta homoпima пastaje i kao 
rezultat dodavaпja пastavaka recima. Bogata sufiksacija је karakteristicпa za grupu agluti
пativпih jezika и koju spada i madarski jezik. Razlog veceg broja homonima lezi i и tome 
sto se и ovom jeziku imeпa пасiја tretiraju istovremeпo i kao imeпice i kao pridevi, а to је 
tako i sa mnogim drugim imeпicama i pridevima, kao i sa glagolskim pridevima. Iпасе sa 
ovom pojavom se susrecemo i kod drugih vrsta reci. u prilog izпetim ciпjenicama kao
primer moze da posluzi rec ir koja pored glagolskog znacenja pisati (i sva upotrebпa 
zпасепја ove reci), poseduje i sledeca imeпicka zпасепја: melem, lek; lrac i lrkinja; 
pridevsko zпасепје: irski. OЫik irt је akuzativni oЫik и imenickoj deklinaciji i perfekt 
treceg lica пeodredene promene indikativa и glagolskoj konjugaciji, а isti ovaj oЫik reCi је 
i particip svrseni. Osim navedeпih oЫika glagola ir kao jedпoslozпu rec nalazimo jos и 
trecem licu пeodredeпe promeпe imperativa (irj) i и drugom licu odredene promeпe 
imperativa (ird). Ovim smo ujedno i пaveli sve пastavke koje jednoslozпi glagol sa 
zavrsetkom па jedan suglasпik, ili grupu suglasпika moze poprimiti, а da i dalje ostaпe 
jedпoslozпa rec. Imeпice koje se zavrsavaju па samoglasпik mogu primiti vise пastavaka 
od imeпica zavrseпih па suglasпik, а da i dalje ostaпu jedпoslozпe reci. Опе mogu primiti 
nastavke prvog i drugog lica posesivпe deklinacije (ја, Јат, Jad = drvo, тоје drvo, tvoje 
drvo), nastavak prvog lica iste dekliпacije (јапk = паsе drvo) i padezпi пastavak supresiva 
-n (Јап = па drvetu). Varijante reCi sa пastavcima паvео sam zato sto је i Јоvап Jerkovic 
uпео и svoj korpus reci sa пastavcima konjugacije i deklinacije, ako su опе i sa пastavkom 
ostale jednoslozпe reCi, па pr.: " ... dпа, dпот, dпи ... '', ili: "."bde, Ьdеј, Ьdeh, bdem, Ьdes, 
bdi, Ьdје, Ьdjeh, bdjah (str. Зб) ... " А na osпovu пavedeпih primera pogodпo је skreпuti 
pazпju па пedostatak statistickih podataka и rezultatima aпalize korpusa па madarskom 
jeziku jer taj korpus sadrzi maпji proceпat dekliniraпih i konjugiraпih oЫika od korpusa и 
srpskom jeziku. 

Mozemo koпstatovati da primena istovetпih postupaka i metoda и izucavaпju grade 
dvajujezika moze da da razliCite rezultate. Tako iskljucivanje prozodije prilikom izucava
пja ove jezicke grade madarskogjezika ostaje bez ikakvih posledica, dok su u aпalizi grade 
па srpskom posledice osetпe. Suprotпa је situacija и slucaju iskljucivaпja homoпima iz 
korpusa оЬа jezika. Razlike su, medutim, пeizbezпe jer se пе mogu iskljucivo pripisati 
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primeпjeпim metodama и istrazivaпju, vec se-pokazuju kao razlike koje postoje izmedu 
dvaju jezika. Posto autor polaznog rada nije naznacio broj reci izostavljeпih iz korpusa zbog 
svojih prozodijskih karakteristika, пiје moguce proceniti ni razlike и dva jezika па ovom 
planu. 

Kada је rec о pitanjima izvora grade koja se analizira, пiposto пе mogu Ьiti zanema
rena ona pitaпja koja se vezuju za okolnosti prikupljanja grade, kao sto је vreme objavlji
vaпja ili sakupljanja grade ( objavljivanje recпika, literature i drugih materijala), geografsko 
podruCje koje obuhvata prikupljeпa jezicka grada, metoda obrade i drugi postupci autora 
па ovom plaпu. Datumi objavljivaпja koriscene literature ili prikupljanja grade su prveп
stveno zbog aktuelпosti jezickog materijala vazni; naime, obrada arhaicпe grade moze 
rezultovati dijahronijskim vrednostima. Medutim, rad Јоvапа Jerkovica iskljucuje ove 
mogucпosti. U poglavlju "Grada" podrobпo se bavi ovim pitanjima, te se lako moze 
zakljuciti da је analizirao aktuelпu jezicku gradu. 

Prikupljanje materijala na madarskomjeziku nije zadalo proЫema. Celokupan mate
rijal sam mogao sakupiti iz svega dva izvora: iz "Recnika savremenog madarskog knjizev
no-govornog jezika" (objavljenog u sedam tomova od 1959. do 1962. godiпe)3 i iz 
"Etimoloskog recпika geografskih imeпa" (objavljenog u dva toma 1988. godiпe)4 Radi 
provere sluzio sam se sa jos tri recnika пavedena u Literaturi pod brojevima5

, 
6 i 7

. Od 
geografskih imena u korpus sam uneo sva jednoslozna imena ( osim homonima). Dakle, 
korpus madarskog jezickog materijala sаСiпјеп је slicno kao i korpus na srpskom jeziku. 

Ipak, mora se napomenuti jos jedan uzrok razlika u rezultatima kontrastivпe analize. 
То su razlike u pravopisu ova dvajezika. Pravopis srpskogjezikaje pre svega foпetski, dok 
se pravopis madarskog jezika bazira na tri оsпоvпа priпcipa: па foпetskom, aпalitickom i 
па principu tradicije. Iz ovoga sledi da primena poslednja dva pomenuta principa u 
madarskom pismu prouzrokuje izvesne razlike izmedu govornog i pisanog nacina komu
nikacije, прr. izmedu reci roncs (=olupiпa) i reCi ronts (u izgovoru roncs, а ро znacenju 
pokvari! - imperativ, пeodredeпa promena, drugo lice, prezent) postoji razlika koju izvorni 
govomik oseca. Ova razlika се Ьiti uocljivija ako se uzme i drugo lice odredeпe promene 
imperativa ovog glagola: rontsd. Umesto glasa cs (с) - koji је пastao u izgovoru stapanjem 
-t i s (=t i S) i koji је Ьiо skoro istovetan sa glasom cs, kojim se zavrsava prethodпi primer, 
(u reci sa zпacenjem olupina) - u ovom primeru се пastati glas пalik па dzs ( =dz). Na ovakve 
pojave upozorava i Saпdor Fiser u svom radu "Umetпost govora"к, te Ьi iz ovih razloga Ьilo 
neprimenljivo resenje foпetskog prepisivanja madarskih reci radi brisaпja razlika koje 
postoje u jeziku izmedu govornog i pisanog oЫika. 1 ove razlike treba shvatiti kao razlike 
koje postoje izmedu ova dva jezika, samo sto u ovim razlikama imaju svoj udeo i razlike u 
pravopisu ovih jezika. А tabelami prikaz pruza sledecu sliku: 

3 BARCZI Geza es ORSZAGH Laszl6: А magyar nyelv ertelmezб sz6tara, 1-VII. (Recnik savremenog 
madarskog knjizevnog jezika.) Akademia Kiad6, 1959-62. 

4 КISS Lajos: FOldrajzi nevek etimol6giai sz6tara, 1-11. (Etimoloski recnik geografskih imena, 1-11.) 
Akademia Kiad6, Budapest, 1988. 

5 LELKES Gyorgy: (szerk.) Magyar helysegnev-azonosft6 sz6t<ir. (Recnik za identifikaciju naziva naseljenih 
mesta na madarskom jeziku.) Balssi Кiad6, Budpest, 1992. 

6 SEBOK Laszl6: Magyar neve? (Kako se zove na madarskom jeziku?) Arany Lapok, Budapest, 1990. 
7 FENYES Elek: Magyarorszag gheographiai sz6tara, 1-11. kotet. (Geografski recnik Madarske, 1. i 2. tom) 

Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal. 

!! FISCHER Sandor: А beszed muveszete. (Umetnost govora.) Gondolat, Budapest, 1966. 93. о. 
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GLASOYNA STRUKTURA JEDNOSLOZNIН RECI 

srpskog knjil.evno- madarskog 
-govornog jezika knj. - govor.jez. 

kratak :;amoglasnik: dugi samoglasnik: dugi suglasnik: 

l. у /а/ у /е/ у /ij/ кк 

2. КУ /so/ КУ fkj/ КУ fkij/ КУУ 

3. УК /os/ УК /ijk/ УК /Os/ УК /Ossz/ 

4. КУК /sat/ КУК /kar/ КУК lkart КУК /kedd/ 

5. ККУ lmre/ ККУ ККУ lzril ККУ 

6. УКК /akt/ УКК /а]ј/ УКК /a.J.d/ УКК /aJlj/ 

7. ККУК Љram/ ККУК /frigy/ ККУК /frasz/ ККУК /froccs/ 

8. КУКК /most/ КУКК Лent/ КУКК Љant/ КУКК /forrt/ 

9. КККУ /Zdre/ КККУ КККУ КККУ 

10. КККУК /splav/ КККУК /szprej/ КККУК /straf/ КККУК /stressz/ 

ll. ККУКК /grozd/ ККУКК /fjord/ ККУКК /grizt/ ККУКК /grillt/ 

12. КУККК /tekst/ КУККК /lengj/ КУККК /szants/ КУККК 

13. КККУКК /strast/ КККУКК /strand/ КККУКК /spleent/ КККУКК /stresszt/ 

УККК /ejts/ УККК /erts/ УККК 

УКККК /ejtsd/ УКККК /ertsd/ УКККК 

к /s/ к к 

ККУККК /prompt/ ККУККК - ККУККК -

КУКККК /tart<;d/ КУКККК /szantsd/ КУКККК -

Ferenc Bagi 

CONTRASTIYE ANALYSES OF YOCAL STRUCТURES IN MONO-SYLLABIC WORDS OF ВОТН 
SERBIAN AND HUNGARIAN CONТEMPORARY LIТERARY LANGUAGES 

Resume 

The author in his paper points out that the contrastive analyses of the af oresaid material was made Ьу а 
specific method. Не ftrstly, analysed the phonological structure of mono-syllaЬic words of the contemporary 
Hungarian language, but Ьу standards and aspects which were applied Ьу Prof. Jovan Jerkovic, PhD in his analysis 
of phonological structure of mono syllaЬic words of the contemporary SerЬian literary language, and than he ha.<> 
studied the two groups of result<> in а contrastive method. 

The author belives that the results obtained through this method of studying adequate linguistic materials 
from two or more languages more complex and reliaЫe then the results obtained through application of other 
methods. But, to get results from these investigations which would Ье as reliaЫe as possiЫe, it is neccessary to 
have the material gathered from the relevant languages in an identical way, further it is important that the gathered 
material is analysed through application of identical standards, but it is also neccessary to identify all those details 
which may have an impact onto the result<> of the analyses (for instance, such non-linguistic fact<> as differences 
in orthography of the relevant languages which are Ьeing exarnined contrastively, may Ье). 

The charts of vocal structures in mono-syllablc words of both of the languages, presented in this paper, 
point out in а most explicite way the contrasts existing Ьetween the two languages, inclouding the ones which are 
evident due to the differences in the orthographic systems of the SerЬian and Hungarian languages. 
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Laslo Molnar-Cikos, Filozofski fakultet, Novi Sad 

KONTRASТIVNA ANALIZA LEKSIKE SA PRIDEVOM КОЛ 
OZNACA V А BOJU 

(u srpskom i madarskom jeziku, kao i u drugim jezicima) 

Razni jezici obelezavaju Ьоје na nacin kako ih njihovi govornici percipiraju. Spektar 
Ьоја za koji jedan jezik ima posebne prideve zavisi od sredine i kulture doticne nacije, 
naroda ili etnicke grupe. Mnogi nazivi Ьоја su vezani za odredene kategorije stvari. 

Na osnovu istrazivanja naziva Ьоја u pojedinim jezicima ustanovljeno је da se 
osnovne Ьоје oЬicno obelezavaju prostim pridevoп1. Medutim, nema svaki jezik isti broj 
osnovnih Ьоја, neki od njih upotreЫjavaju jedanaest jednostavnih naziva za osnovne Ьоје, 
neki manje, prema sledecem redosledu: Ьео, ст, crven, plav, zelen, iut, mrk, siv, ljubicast, 
ruiicast, narandiast. Dakle srpski jezik upotreЫjava izvedenicu za tri osnovne Ьоје. 
Madarski jezik ima sledece proste nazive za osnovne Ьоје: feher, fekete, piros, kek, zdld, 
sdrga, barna, szйrke, lila, dok dve osnovne Ьоје oznacava slozenicom: r6zsaszin, na
rancssdrga. 

Nazivi za Ьоје и pojedinim jezicima upotreЫjavaju se i и prenosnom znacenju. Na 
primer и engleskomjeziku pridev green pored znacenja 'zelen' imajos osam raznih drugih: 
1. zarastao travom, pokriven liscem, 2. Ыеd, bolesljiv, 3. Ьiljni (о hrani), 4. nezreo, 5. mlad, 
neiskusan, naivan, 6. neobucen, neuvezban (о konju), 7. svez, nezarastao (о rani), 8. pun 
snage, pun zdravlja. Oznaka za boju moze da bude deo leksike u oЫiku slozenice ili 
sintagme. Cesta је pojava da leksickoj jedinici sa pridevom koji oznacava boju u jednom 
jeziku odgovara leksicka jedinica bez oznake za boju и drugom jeziku. Desava se i to da 
leksemi sa pridevom koji oznacava neku boju odgovara leksema sa pridevom koji oznacava 
drugu boju. 

Na relaciji srpskog i madarskog jezika uocavaju se mnoge sintagme u srpskom u 
kojima se nalazi pridev u znacenju Ьоје, dok u odgovarajuCim sintagmama u madarskom 
nema takvog prideva koji oznacava boju. VeCina tih leksickih jedinica ima botanicko ili 
zoolosko znacenje: bela breberina = berki szellбr6zsa; bela jova = hamvas egerfa; bela 
loza = kozonseges iszalag; bela perunika = olasz liliom; bela rada = parlagi pipiter; beli 
bor = erdei fenyб; beli gavez = gum6s nadalytб; beli jasen = magas kбris; bele pcele = 
harmadikrajzas; crna Ьоса = szйr6s szerbtOvis; ста bokvica = orvosi tisztesfU; cтajagoda 
= hamvas szeder; ста jova = mezgas eger; ста lipa = biidos laboda; ста smreka = 
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tengerparti fenyб; crni brest = mezei szil; crni cer = maced6n tбlgy; crni hrast = kocsanyta
lan tбlgy; crni jasen = viragos kбris; crni javor = korai juhar; crni kaloper = orvosi zsalya; 
crna vrana = dolmanyos varju; crni orao = szirti sas; crvena gunjica = fonak 16here; crvena 
trava = mezei csormolya; crveni seboj = nyari viola; zuti graor = leveletlen lednek; zиti 
krin = tiizes liliom; zиta rada = festб pipiter; sivi guster = fiirge gyik itd. 

Ima nekoliko sintagmi koje nisu vezane za botaniku, odn. za zoologiju: crni glasovi 
= balj6slatu hirek; crne misli = sбtet gondolatok; siva knjiga = jelentektelen kбnyv. Као sto 
vidimo, umesto Ьоје u leksickim jedinicama u madarskom javljaju se druge osoЬine: 
sumski, cvetni, livadski, pepeljasta, letnji, vatreni, bodljiva, visoki, gomoljasti, hitri, smrd
ljivi, italijanska itd. 

U nekim slucajevima sintagmi u srpskom sa oznakom za boju odgovara slozeпica и 
madarskom u kojoj пеmа пi aluzije na boju: bela Ыitva = takarmanyrepa; bela bundeva = Uritбk; 
bela сиЬа = kaпyabangita; bela metla = cukorcirok; bela pastirica = barazdaЬillegetб; bela repa 
= tarl6repa; bela Sljiva = kбkeпyszilva; bela zemlja = hidratszilikat; ста buda = ecsetpeпesz; 
ста draca = krisztustбvis; ста loza = pirit6gyбker; ста metalurgija = vaskohaszat; ста metla 
= seprбiirбm; сте slutnje = balsejtelmek; ста sudhina = balsors; ста dela = gonosztettek, 
gaztettek; стi grahor = diszn6bab; стi slez = papsajt; стi stap = rekabogy6; стi zitarac = 
gabonafutrinka; crvena kleka = cedrusbor6ka; crveni stir = diszn6parej; siva pegavost = 
levelfoltossag; sivi kamenjar = hantmadar; sivi sokol = vandors6lyom; zuta kukuruzna sovica 
= bagolypille; zelenonoga mlakusa = vizityuk itd. U slucajevima стi bud (= korompenesz), 
стi dub (= ebenfa) i zиti bagrem (= aranyesб) madarski ekvivalent ipakje vezan za odgovara
jucu boju (korom znaci cad, еьеп eban i arany zlatni). 

Ponekad stoji neizvedena rec u madarskom koja ne znaci boju kao odgovarajuca 
leksema sintagmi и srpskom sa oznakom za boju: beli rogoz = gyekeny; beli seboj = viola; 
crna ЬоЬа = fagyal; crnafenja = bor6ka; ста tтovina = kбkeny; zuta georgina = csics6ka; 
zиta ruza = dalia. Madarski jezik и ovim slucajevima posebnim leksemama oznacava te 
botanicke pojmove, dok srpski upotreЫjava konstrukcije pridev + imenica, dakle analiticku 
formu umesto siпteticke. 

Treba posvetiti posebnu pazпju onim ekvivalencijama kada siпtagmi и srpskom sa 
oznakom za пeku boju odgovara sintagma и madarskom sa ozпakom za drugu boju: сто 
pivo = barna sбr; crni hleb = bama kenyer; crveni bagrem =Ша akac; p!av·o groZde = sargul6 
szбlб; plavo Zito = sargul6 ЬUza (dakle umesto сrпе Ьоје пнkа, umesto crvene ljuЬicasta i 
umesto plave zuta). U пekim slucajevima madarski ekvivalent nije siпtagma nego slozeпica: 
bela nedelja = zбldfarsang ("zelene poklade"); plavi vosak = sargaviasz ("zuti vosak"); zuta 
vrba = Ыborfuz ("pшpuma vrba"). 

Pridev koji znaci boju u izrekama i poslovicama oЬicno nestaje u odgovarajucim 
proverЬijumima па madarskom: Doci се i пјети crni petak! = Јбп meg а kutyara der! / Lesz 
meg еппеk Ьбјtје!; Ст ti obraz! = Hogy пеm siil le а Ьбr а kepedrбl!; Cuvaj bele pare za 
сте dane! = Takarekoskodj szukбsebb idбkre!; Propao sam и crnu zemlju. = Majd а fбld 
ala siillyedtem szegyenemben. 

Ako posmatramo stvari sa druge straпe, па relaciji madarski - srpski, vidimo da i tu 
ima interesantnih pojava. Brojne su slozenice u madarskomjeziku koje sadrzavaju ozпaku 
za boju. Njima оЬiспо odgovara sintagma u srpskom koja је cesto bez oznake za boju: 
fehircseled (stari naziv u narodnom govoru) = zensko celjade ili sluzavka; fehirhalyog = 
ocna opna; sargabors6 = suv grasak; sargarig6 = zlatпa vuga; zO/dcsйtortOk = veliki 
cetvrtak; zO/dhagyma = mladi luk. 
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Slozenici u madarskom sa oznakom za boju cesto moze da bude ekvivalent prosta rec 
u srpskom: feketerig6 = kos; sargarez = med; vorosrepa = cvekla; zoldbab = boranija; 
sargarepa = mrkva; sargadinnye = dinja; sargabarack = kajsija; vorosrez = bakar; 
vorosfenyб = aris; feherszemely = celjade; fehernep = zenskadija; kekszakdll = zavodnik; 
tojassargaja = zumanjak; sargafold = kaolin; kekparadicsom = patliddan. 

Redi oЫik ekvivalencije jeste kada sintagmi u madarskom sa oznakom za boju 
odgovara sintagma u srpskom bez oznake za boju: fekete himlб = velike boginje; sarga 
irigyseg = susta zavist; szйrkйleti vaksag = kokosija slepoca. U sintagmi pirospozsgas 
gyerek sam determinant је slozenica; njen ekvivalent је bucko ili bucmasto dete. 

Pridevu u funkciji imenice, imenici i glagolu od prideva koji oznacava boju ponekad 
moze da odgovara imenica, odn. glagol bez oznake za boju: zold = priroda; zoldseg = glupost 
ili budalastina; szйrke = beznacajan; szйrkйl = smrknuti ili svitati; szйrkйlet = sumrak ili 
svitanje. 

U svim oЫicima ekvivalencije dolazi do izrazaja pojava da oznaci za neku boju u 
madarskom odgovara oznaka za drugu boju u srpskom: barna kenyer = crni hleb; zoldfйlU 
= zutokljunac; barnit = cmiti; barnul = pocmeti (od sunca). ZnaCi umesto barna (= mrki) 
imamo crni, а umesto zold (= zeleni) opet zuti. Interesantno је da zutokljunac u madarskom 
doslovno glasi "zelenouh", а u engleskom "zelenorog" (greenhorn), u italijanskom "obri
janko" (sbarbatello ), dok u nemackom slicno kao i u srpskom: "zutokljun" (GelЬschnabel). 

U prevodima izraza i proverbljuma sa madarskog jezika na srpski oznaka za boju 
oЬicno se gubl: zOldeket beszel = bulazniti, bunetati; zotd agra vergбdik = napredovati; 
leissza magdt а sdrgafotdig = napiti se kao zemlja; а sargafoldig leszid, lesz6l = izgrditi 
koga na pasje ime; Mtravan meg afekete leves = tek sada dolazi ono sto је neprijatno. 

Ako uporedimo srpske i engleske sintagme i reci sa oznakom za boju, mozemo 
konstatovati da engleski vise upotrehljava ovakva jezicka sredstva. Ipak u dosta slucajeva 
srpskim leksemama odgovaraju oЫici bez oznake za boju u engleskom: bela rada = field 
chamomile; beli luk = garlic; beloput = fair-skinned; plavokos = fair-haired, belouska = 
water snake; belasati se = to glimmer; crvendac (zoo) = roЬin; Crnkinja = colored wooman; 
plavusa = fair-haired; crnka = brunette; crnica = humus; zelen = unversed ili vegetaЫes; 
zutica = jaundice; zutika (bot) = barberry. 

Postoji niz slozenica u engleskom sa oznakom za boju koji u srpskom imaju ekvivalent 
bez oznake za boju: Ыackberry = kupina; Ыack-board = skolska tаЫа; Ыack-cock = tetreb; 
Ыackguard = nitkov, podlac ili mrzak, odvratan; Ыack-lead = grafit; Ыackleg = lupez, 
lopov, odn. razЬijac strajka; Ыackletter = gotsko pismo; Ыackmail = ucena, iznudivanje; 
Ыack-out = zamracivanje, gasenje svetlosti; Ыacksmith = kovac; greengrocer = piljar, 
prodavac povrca i voca; greyhoud = hrt; brzi prekookeanski brod; medugradski autobus; 
greenback = papirni novac; green-eyed = ljubomoran, zavidljiv; greenhouse = staklena 
basta, staklenik; white-livered = malodusan; whitesmith = limar, odn. kalajdzija; whitewash 
= potpun poraz (drugo znacenje); red-handed = okrvavljenih ruku; redcoast = britanski 
vojnik; red-hot = usijan, uzaren, odn. odusevljen, ushicen. 

Ponekad derivati od naziva za boju u prevodu na srpski ostaju bez oznake za boju: 
greeness = nezrelost, neiskustvo, naivnost; whiting (zoo) = pismolj (riba). То vazi i za 
sledecu englesku izreku: to Ье caught red-handed = Ьiti uhvacen na mestu zlocina. 

Nekim srpskim sintagmama, recima i proverЬima sa oznakom za boju u nemackom 
jeziku odgovaraju leksicke jedinice bez takve oznake: beli slez = der EiЬisch; crna zastava 
= die Trauerfahne; belutak = der Quarz; стас = der Neger; crnica = der Humus, die 
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Ackererde, die Gertenerde; crnka = die Bri.inette; crnomanjast = bri.inett; Crni brajko! = 
Aпner Kerl!, / tebl се doCi crni petak! = Einmal wirst auch du an die Reihe kommen!" 
Umesto crne Ьоје Nemci koriste rec crveni и reci das Rotwein (crno vino). 

1 и italijanskomjeziku mozemo naCi leksicke jedinice koje za razliku od odgovaraju
cih srpskih nisu vezane za neku boju: crvenperka = lasca, leucisco; plavokos = Ьiondo; 
zutokljunac = sbarbatello; zиt и licu = livido, lividoso; zиtica = itterizia; zelenas = usuraio; 
zelenastvo = usura; plavusa = Ьionina, Ьionda; Ьео kao sneg = niveo; и ро bela dana = а 
giomo inoltrato. 

Као sto vidimo, nije uvek obavezno da se pojmovi izrazavaju pomocu oznaka za boju 
и onim slucajevima kada se и srpskomjeziku upotreЫjavaju tak:ve oznake. Zasto је и nekim 
jezicima ucestalija upotreba prideva koji znace boju i izvedenica vezana za boju, а zasto 
drugi jezici formiraju pojmove oslanjajuCi se и manjoj meri na oznaku za Ьоје? Odgovor 
na ovo pitanje moze da ima i sociolingvisticki i psiholingvisticki karakter. U nekim 
sredinama, и odredenim kulturama, Ьоје igraju vazniju ulogu nego и drugima. Те razlike 
su fine, suptilnije prirode. S druge strane i sami govornici pojedinih jezika kao subjekti 
mogu Ьiti vise ili manje skloni da se izrazavaju pomocu oznake za boju. 

Ldszl6 Molruir Csik6s 

CONTRASTIVE ANAL YSIS OF SYNTAGMS WIТH ADJECТIVE MARКING FOR COLOUR 
(iп the SerЬiaп апd Huпgariaп, also iп some other Languages) 

Summary 

Iп the SerЬiaп laпguage several syпtagms are used as Iexical uпits with adjective markiпg for colour. Some 
syпtagms of that kiпd have suitaЬle syпtagms iп the Huпgarian, howewer most syпtagms or compouпd words iп 
Hungargaп are without markiпg for colour. Sometimes syпtagms iп SerЬian with markiпgs for опе colour have 
corespoпdiпg syпtagms iп Huпgarian with markiпgs for other colours. Some examples demoпstrate that syntagm 
iп SerЬiaп have as equivaleпts simple nouns iп Huпgariaп. Iп other laпguages too (German, English, Freпch etc.) 
it is поt always oЫigatory to express coпceptioпs with markiпgs for colour in cases wheп the SerЬian Iaпguage 
does use similar markiпgs. The author seeks ап aпswer to the questioп, why the use of adjectives that mean colour 
and other words that are in coпtact with some colour are more frequent in some laпguages thaп others. 

375 

1 



Ljublca frCic, Subotica 

KARAKTERIZATORI U SRPSKOM 1 MADARSKOM JEZIKU 
(SA MORFOLOSKOG 1 SEMANTICKOG ASPEKT А) 

U ovom saopstenju kontrastirace se dva jezika iz razlicite jezicke porodice - indoev
ropske i ugrofinske. Ovo је samo delic jednog oblmnog projekta, koji се uskoro Ьiti 

realizovan. 

Pod karakterizatorima se ovde podrazumevaju imenice sa znacenjem nosioca intelek
tualnih i moralnih osoЬina. Razmatrace se sa morfoloskog aspekta (izvedenice, slozenice, 
njihov rod) i sa semantickog aspekta (sinonimi, antonimi, polisemija, metaforicka i impe
rativna zпacenja). 

Na odredenom korpusu kontrastirace se karakterizatori u оЬа jezika, no istaCi се se i 
njihove slicnosti. 

Tvorbeni modeli karakterizatora su veoma raznovrsni. Navescemo samo najftekvent
nije za muski rod: -АС; ovakve imenice se tvore od prideva razlicitog obrazovanja, izuzetne 
su produktivnosti: brЬljivac, dremljivac, kolebljivac, nasrtljivac, pijanac i sl. Karakteriza
tori sa sufiksom -AS: а) sa imenicom u osnovi (lakrdijas, pogromas, protekcionaS), Ь) sa 
pridevom u osnovi (mudrijas, truntas, zelenaS); с) sa glagolom u osnovi (pljacka.§). V rlo 
produktivan sufiks -AR latinskogje porekla. Ovde se osecaju kao leksicke reCi: besposlicar, 
lihvar, mesetar, otmicar, papucar, spletkar, ulicar i sl. Sufiks -АС је vrlo produktivan. 
Imenice sa ovim sufiksom tvore se od glagolske osnove i kazuju vrsioca radnje i imaoca 
zanimanja onim sto oznacavaju glagoli u osnovi: vikac, zabavljac, zavojevac, os\!ajac, 
plivac, ulagivac i sl. Tvore se od prideva i kazuju imaoca osoblna koje oznacavaju pridevi 
u osnovi: glupak, veseljak, osobenjak, obesenjak, prostak, smetenjak i sl. Sufiks је -АК. 
Sut'iks -/С i njegova varijant(t -С/С veoma su produktivni i u sluzЬi su pri tvorbl deminutiva 
imenica. No ovde to nije slucaj u potpunosti, posto је rec о imenicama karakterizatorima 
(osoЬine): gospodicic, nikogovic, pametnjakovic, skorojevic, sreckovic i sl. Ove imenice se 
obrazuju od prideva sufiksom -КО i oznacavaju imaoca osobina oznacene pridevom u 
osnovi: lenjivko, lail}ivko, nestasko, pospanko, razmazenko, stidljivko i sl. Ove imenice 
imaju hipokoristicko znacenja. Sufiks -NIK sluzi za tvorbu imenica od drugih imenica preko 
prideva i oznacavaju dominantnu karakteristiku lica muskog roda doticnog prideva: bednik, 
mrzovoljnik, nesrecnik, srecnik, zlobnik, pohlepnik, pacenik i sl. S opstim delom prideva i 
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zameпickim delom u osпovi javlja se sufiks -OV: lazov, gadov, jadov, ludov, nitkov i sl. О 
poreklu opsteg dela imeпica pred sufiksom -OS пе moze se пista odredeпo reci; rec је u 
primerima tipa: kicos, muckaros, spletkaros, zenskaros, dzeparos, olos i sl. 

Imeпice sredпjeg roda sa sufiksom -LO izvedeпe su od glagola u iпfiпitivui ozпaca
vaju vrsioca radпje osпovпog glagola. Veoma su frekveпtпe: zvrnadlo, zadirkivalo, zano
vetalo, zakeralo, njuskalo, spadalo, sumnjalo, skrabalo, sunjalo, trckaralo, tumaralo, 
tuzakalo, i sl. 

Imeпice zeпskog roda malobrojпije su od muskog. Najfrekveпtпijim sufiksom -!СА, 
izvode se od opsteg glagolskog dela i zпасе vrsioca doticпe radпje ili Ьilo sta drugo u vezi 
sa radпjom: Ыиdпiса, varalica, zavodnica, latl}ivica, lutalica, pla§ljivica, pricalica, pro
palica, skitnica, svadalica, skrtica, ulizica i sl. Karakterizatori koji se tvore sufiksom -USA 
su od opsteg glagolskog dela i osobe njima oznacene isticu se u onome sto kazuje osnovni 
glagol: Ыebetusa, gakusa, klepetusa, namigusa, vampirusa, uspijusa i sl. Sufiks -АСА imaju 
imenice koje se tvore od prideva i znace osoЬinu, kao i imenice izvedeпe od glagola s tim 
da dato lice vrsi radnju osnovпog glagola, ilije na neki nacin subjekt datog glagola: alakaca, 
alapaca, arlakaca, glupaca, nasrtaca, narikaca i sl. Sufiks -КА dodaje se imenicama koje 
su nastale od muskog roda i nosioci su оsоЬiпа: jalovka, matorka, ulicarka i sl. Tvore se 
od osnove prideva. 

Sufiks stranog turskog porekla -DZ!JA ozпacava osobe koje se bave oпim sto оsпоvпа 
rec znaci ili se isticu u onome sto imenice ili glagoli u osnovi znace: bundZi}a, larmarZi}a, 
podvaladZi}a, prkoSdzija, siledZi}a, trosadZi}a i sl. Imenice stranog porekla па -!ST oznaca
vaju imaoca tih sklonosti: altruist, egoist, avanturist, iluzionist, oportunist, pacifist i sl. 

Medu karakterizatorima najbrojпije su SLOZENICE. Опе nastaju: а) srastaпjem 
dveju ili vise reci u jedпu rec menjajuCi osnovna znacenja reci u novo, kao i akcenat: 
vragbaba, veleizdajnik, dobrotvor, cudotvorac, Ь) srastanjem celih recenica ili suglasnika 
и slozenu rec: dobrotvor - onaj koji dobro tvori, istomШjenik - опај koji је istoga misljenja, 
konjokradica - lopov koji krade konje, sveznalica - koji sve zпа, dzabalebovic - onaj koji 
hoce sve dzabe; с) srastaпjem sa spojnim vokalima (о/е): luconosa, mirotvorac, осеиЫса, 
crnoberzijanac, castoljubac i sl. 

Posebno treba istaCi komЫnovanu tvorbu slozenica koje cine bogat korpus karakte
rizatora. DoЬijaju se povezivanjem sa derivacijom, опе su i slozene i izvedeпe: prefiks ili 
оsпоvпа morfema + оsпоvпа tvorbena morfema + sufiks (bez + stid + nik - bestidnik). 
Navescemo primere za produktivaп tip slozeпica: BEZ (bestidnik, besposlicar, bezumnik); 
IZ ( izazivac, iskupitelj, istrebljivac); DO ( dostavljac, dosaptac, dousnik); ZA ( zavojevac, 
zanesenjak, zaverenik); О- (оЫјас, ogovarac, osvetnik); РО- (pomodarka, pobunjenik, 
pokvarenjak); POD- (podbadac, podrepas, podrugljivac, potkupljivac, potkazivac, potpa
ljivac, podsmevac i sl.), RAZ- (rasipnik, raspusnik, razhludnik), PRE- (preljubnik, prestup
nik, prefriganac). Posebno isticemo komЬinovane slozenice - karakterizatore sa negacijom 
NE - zbog zanimljive konotacije i brojпosti. Sama rec NE zпaci пеkо odricaпje, nesto 
пegativno: nebrat, necovek, neprijatelj, nevoljnik, neradnik, nesmotrenjak, nevaljalac, 
nestrucnjak i sl. Pozitivпe konotacije su veoma retke (nebo}Sa). 

Rod karakterizatora је zanimljiv ро tome sto su sa znacenjem oЫika i muskog i 
zeпskog roda (kradljivac znaci i kradljivica, lazljivac i lazljivica, lenjivac i leпjivica, pijanac 
i pijanica i sl. Kod slozenica jedan oЫik imeпice ozпacava osobu muskog i zcnskog roda 
vinopija, danguba, vetropir, neznalica, ulizica i sl. 
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Sto se semantike ovih imenica tice, ona је razlicita. Neke su jednoznacne, а druge 
polisemicne. Posto su sinonimi (priЫizni) i sinonimski nizovi najbrojniji, prezentovacemo 
ih na prvom mestu: pijanica - pijandura, pobednik - pobedonosac, zicaros - mangup, 
krvopija - krvnik, ublca, gulikoza - derikoza, zelenas, graЫjivac, otimac, lihvar, prziЬaba 
- lupez, varalica, beznacajan, podao covek, zlotvor- krvnik, dusmanin, torokusa - brЫjivica, 
Ыebetusa, srebroljubac - lakomac, tvrdica, skrtica, cicija i sl. 

Polisemicne (reci su malobrojnije od sinonima); velemajstor ( 1. veliki vt:stak, 2. 
sahista sa najvisom titulom), levoruk (1. sve radi levom rukom, 2. nespretnjak). · 

Antonimi: reci karakterizatori sa pozitivnom konotacijom se suprotstavljaju karakte
rizatorima sa negativnom konotacijom: dobrotvor - zlotvor, brat-nebrat, istomДljenik -
neistomisljenik, mudrac - glupak, radisa - lenstina, raspikuca - stedisa, covekoljubac -
covekomrzac i sl. 

Danas se и svakidasnjem govoru cesto сије izraz metaforicko znacenje reci" Uocavaju 
se slicnosti izmedu dva pojma doЬijena poredenjem bez izricanja imena pojma: "On је 
vetropir, vetrogonja." "Pravaje gulikoza." "Ovaj muzje papucar ili papucic.""Ova zenaje 
prava vampirusa." 

Ne treba zaoblCi ni karakterizatore imperativnog znacenja. Oni se tvore od imperativa 
i imenice: gulikoza, mutivoda, mamipara, lezilebovic, ispicutura, raspikuca, prziЬaba, 
secikesa, trcilaza, tuziЬaba i sl. 

ReCi stranog porekla (pozajmljenice) takode imaju svoje mesto medti karakterizato
rima. То su reCi preuzete iz drugih jezika koje su prilagodene nasem jezickom ,Sistemu i 
postale su sastavni deo naseg leksickog fonda. u ovom f ondu se nalaze: romanizmi -
(avanturista, boem, bonvivan, donzuan, kavaljer, klosar, makro, moralist, poltron; rekorder, 
fakin, sarlatan); germanizmi - (svaler, sarmer, vizionar, zongler, bandit, gruЬijan, maher, 
spiclov, svercer, smizla, spekulant, spijun, skart, fuksa, fuser, streber, svindler, vandrokas); 
latinizmi - (agresor, donator, ekspert, egoist, emisar, imbecil, kriminalac, primitivac, 
spekulant, veteran, fanatik, falsifikator); grcizmi - (asketa, aspida, bangaloz, demon, despot, 
epikurejac, idiot, manijak, skeptik, tiranin); anglicizmi (autsajder, gangster, dendi, plejboj, 
tinejdzer, dzentlmen); ungarizmi - Ьitanga, dilkos, pajtas, huncut, fiCfiric; turcizmi - (ajgir, 
ajmana, becar, bestija, bena, bangaloz, Ьilmez, gulanfer, dembel, delija, duduk, mamlaz, 
mangup, megdandzija, mufljuz, sejtan, seret, sicardzija, fukara, ugursuz, zevzek). 

Karakterizatori и madarskom jeziku su, takode, brojni. То је aglutinativni jezik и 
kojem se reci tvore dodavanjem glasovnih sklopova s odgovarajuCim znacenjem, koji ne 
srascuju potpuno sa osnovnom recju. lzvedenice su znatno rede nego ti srpskom jeziku, 
posto dominiraju slozenice. Najfrekventniji su sufiksi -6 koji se dodaje glagolu ili glagol
skoj osnovi i pridevu. Ovde znaci karakterizatora nosioca osoblna koju ima osnovna rec 
(drmdnykod6 - spletkar, drulkod6 potkazivac, bujtogat6 - buntovnik, csalogat6 - varalica, 
gunyolod6 - podrugljivac, gyujtogat6 - palikuca, hamisit6 - falsifikator,j6akar6 - zastitnik, 
pokrovitelj); sufiks -6 dodaje se na glagolsku osnovu ili pridevsku i kazuje osoЬinu nosioca 
naziva: bolcselб - mislilac, bunozб - zlocinac, csevegб - caskalo, dicsekvб - hvalisavac, 
kenyeskedб - prenemagalo, tenfergб - skitnica, szenvedб - ratnik, veszekedб - kavgadzija, 
svadalica; sufiks -As dodaje se glagolima: kdrtyds - kartaros, pletykds - spletkar, m6kds -
veseljak. Leksikalizacijaje vidljiva kod neproduktivnog sufiksa -OS/-OS jer pridevi prelaze 
и kategoriju imenica: iszakos - pijanica, mulat6s - veseljak, l6g6s - zabusant. 
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Као sto је vec napomenuto, и karakterizatorima ovde dominiraju slozeпice. Tvore se 
na slican naCin kao и srpskom jeziku: а) srastanjem dveju ili vise reci (goпosztevб - zlotvor, 
kдpoпyegforforgat6 - prevrtljivac, пagyhagпu - galamdzija, peпzsovdr - srebroljubac, 
йresfeju - praznoglavac) ь) srastanjem celih recenica и slozenu rec (zsebmetzб - aki erti 
hogy kell az ember zsebebol kihuzni а penzt - dzeparos); с) od sintagme (пyaldпk ember -
guпnan, hdtramozd{to szemely - odmagac, goпosz ember - pakosnik). 

Vredno је napomenuti da и madarskom jeziku postoje viseclana slozenica od tri reci 
(vasuthdlozat - vas/Ut/ hal6zat = saobracajna mreza), od pet reci (motorkerekpdralkotresz 
- motor/-kerek/-par/-alkoteresz = deo za Ьicikl). 

Komblпovana tvorba slozenicaje malobrojnija. То su slozenice koje se tvore pomocu 
prefiksa ili osnovnog morfema + osnovna tvorbena morfema + sufiks: ВЕ- (betolakod6 -
nametljivac, besug6 - dousnik, Ьеtбrб - provalnik); FEL - (jelЬujt6 - podstrekac,feiforgat6 
- prevratnik); MEG - megindit6 - zacetnik, megmentб - spasitelj). 

U madarskom jeziku пета gramaticki odredeпog roda, ali је kod nekih karakteriza
tora zanimljivo da njihov drugi deo odreduje rod: hбs/пб - junak/junakinja, kејепс!пб -
Ыudnik/Ьludnica, kет/пб - spijun/ka, koldus/asszoпy - prosjak/inja, muvesz/пб - umet
nik/umetnica, иr!пб - gospodar/ica, ur/hбlgy - gospodin/dama, uriember - gospodin, uri
asszony - gospoda. Reci пб, hбlgy, asszoпy, odreduju zenski rod, ember - muski rod. 

И semantici postoji bogat izbor leksickog fonda. Uzmimo siпoпime i siпoпimske 
пizove: szelhdmos, szeleburdi, kбnnyelmu ember, kбnnyelmu frater = vetrogonja, dolog
kerйlo - l6gos, potyaz6 = danguba, rаЫо - zsivany, utonal6 = pljackas, csavarg6 - k6borl6, 
k6szal6 = skitnica. 

Polisemija se javlja u primerima tipa barat - prijatelj i fratar, пyuzo - derikoza i derac 
zivotinjske koze. Aпtoпimi: emЬer - gazember (covek-necovek), j6tevб rossztevб (dobro
cinitelj - zlonamernik), igazsagszeretб - hazug = (istinoljubac - lazov). Metaforicka zпасе
пја: 6 igazi szelhamos. (Pravije vetropir). Ilyen fejes mindent megtehet. (Ovakva glavesina 
sve moze ). (Ј gy viselkedik mint egy vadorz6. (Ponasa se kao divljak). Mindig szajhбs volt. 
(Uvekje Ьiо hvalisavac). 

Tesko је Ьilo uociti da postoji samo jedna imperativna slozenica, i to пehdпcsvirdg 
od пe!Ьdпcs/virdg = preterano osetljiva osoba; zanimljivo је analizirati svaku rec ponaosob: 
-пе Ьdпсs = ne diraj, virdg = cvece. Rec је о osetljivom cvecu kojem treba posvetiti mnogo 
paznje, и prenesenom smislu rec је о takvoj osoЬi. 

Strane reCi: mnoge reci koje se nalaze u srpskom jeziku prisutne su i и madarskom. 
Navescemo samo neke: bardt(sl.) = brat, bandita (ital.) = bandit; dalia (tur.) = delija; dетоп 
(grc.) = demon; jUria (lat.) = zla zena, idiota (grc.) = idiot; intrikus (franc.) = intrigant, 
spletkar; kreten (fran.) = kreten, slaboumnik; laikus (grc.) - laik, nestrucnjak; mdrtir (grc.) 
- mucenik; patridta (lat.) - patriota; materialista (lat.) = materijalista; streber (nem.) = 
bezobziran laktas. U madarski jezik strane reci sporije su prodirale, posto se о "cistoti" 
jezika strogo vodilo racuna. Danas se primecuju Ьitna odstupanja od toga stava. 

1 na kraju и komparativпom pristupu karakterizatora и оЬа jezika mogu se zakljuciti 
sledece slicnosti i razlike: 

1. izvedenice и madarskom su reda pojava, 

2. slozenice su и madarskom znatno brojnije, nema ih sa spojnim vokalima, 

3. nisu retke slozenice dobljene strastanjem vise reci, 

4. imperativne slozenice su prava retkost (nadena је samo jedna), 
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5. izvedenice se tvore na isti nacin u оЬа jezika, slicno i slozenice, 

6. razlike postoje u rodu slozenica. 

UPOREDNI Т ABELARNI PREGLED KARAKTERIZATORA 

srpski jezik madarski jezik 

s\ozenica s\ozenica 
vetropir szelhamos 

komЬinovana slozenica izvedenica 
podstrekac bujtogat6 

izvedenica sintagma 
propalica ztilott ember 

izvedenica s\ozenica 
glupak egygyiigyu 

izvedenica izvedenica 
buntovnik bujtogat6 

komЬinovana s\ozenica sintagma 
bezakonik Ыinos emЬer 
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А CONTRASТIVE ANALYSIS OF CHARACТERIZERS IN SERBIAN AND HUNGARIAN: 
MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC ASPECTS 

Summary 

Ву the tenn 'characterizer' is шeant апу noun denoting а person with certain mora\/ethica\ - positive and 
negati ve - qua\ities. 

The ana\ysis includes discussion of: (l), from the morphologica\ viewpoint, the derivation of no11ns, and 
the genderofnouns; (2) from the semantic viewpoint, nouns with positive and negative connotations, homonymy, 
synonymy, po\ysemy, antonymy, metaphorica\ meaning. 
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Нада Арсенијевић, Филозофски факултет, Нови Сад 

О НЕКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ У 

УПОТРЕБИ ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ КОД 

ДВОЈЕЗИЧНИХ М/С1 ОСОБА 

Сазнања стечена праћењем резултата научних истраживања која се баве 

проблемима билингвизма уче нас да је негативан трансфер граматичких пра

вила и језичких навика примарног на секундарни језик тема којој је могуће 
прићи са различитих аспеката и која је готово неисцрпна. Средина у којој 

живимо, с обзиром на знатан број двојезичних особа, обавезује нас да овом 

проблему посветимо потребну пажњу. Бавећи се контрастивном анализом и 
анализом грешака, чинимо користан помак у том смислу. За ову прилику 

одлучили смо се да на адекватан начин издвојимо и опишемо интерферентне 

појаве у М/С двојезичју које су везане за реализацију објекатских реченица у 

српском као секундарном језику. 

Основну грађу чини језичка продукција М/С билингва међусобно разли
читих према трима карактеристикама. Различите су старосне доби, и нивоа 

образовања, и потичу ~з различитих језичких сре;...~;ина (из средине где поред 

већине мађарског живља знатан део становништва чине и Срби, и из хомогене 
мађарске средине с малим процентом Срба). Ради се, наиме, о језику Мађара 

који живе у Војводини и језику Срба из Мађарске. Важно је при томе истаћи да 

је већини испитаника примарни језик мађарски. 

За ову врсту анализе најпогоднија је писана језичка продукција, јер прет
постављамо да је у току њене реализације двојезична особа имала могућности 

да изврши извесне корекције. Зато смо у свој материјал уврстили писане задат
ке ученика VII и VIII разреда из Суботице и новинске текстове објављене у 
Срйским народним новинама које излазе у Будимпешти.2 

1 У даљем тексту ће се користити ова скраћеница за означавање мађарско-српског двојезичја. 
2 Приликом навођења примера користиће се следеће скраћенице: (CNI Ј 1)- пример забележен 

у Суботици код ученика осмог разреда, (Син, г. IV, бр. 21,2) - пример потиче из Срйских народних 
новина са обележјем године излажења и њиховим бројем као и бројем стране на којој је забележен. 
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Запазили смо у продукцији билингвалних особа, и то не само код ученика 

у основношколском узрасту већ и код интелектуалаца, да се српске објекатске 
реченице образују на нарочит и за норму овог језика често неадекватан начин. 
При томе је могуће издвојити три типичне појаве: а) увођење објекатске рече
нице "корелативом"3, тј. неком врстом "упућивача" (нпр. "Онда Шо је помислио 
да и он учествује у испраћају воза"), б) увођење објекатске реченице помоћу два 
везничка елемента (нпр. "Присећао се да како је било водити козе да пасу"), в) 
погрешно обликовање предиката одређених објекатских реченица у виду им
ператива (нпр. "Ви сте ми рекли да узми то"). 

Наведене интерферентне појаве у реализацији српских објекатских рече
ница нису једнако фреквентне у целокупној језичкој продукцији коју смо пос
матрали. Као што се могло претпоставити, највише су изражене код најмлађих 
испитаних билингва. Своје излагање започињемо оним манифестацијама ин

терференције, које су карактеристичне за секундарни језик свих испитаника. 

Специфичности мађарске објекатске реченице у односу на еквивалентну 

српску везане су, између осталог, и за појаву такозваног "упућивача" 

(utal6szava), својеврсног просентенцијализатора ове мађарске субординиране 
структуре. Нашу претпоставку да се из таквог односа двају језик могу очеки

вати извесне реперкусије потврђују и следећи примери: 

То је планирао да како ће дигнути у ваздух враничку електричну централу. 

(C/VIII) 

Али борци Шо нису видели, само Шо, да Игман је велик. (C/VIll) 

Кад баш Шо да су извукли столицу испод Елвире. (C/VII) 

Једног дана мајка чула је Шо да му син умро и јако је био тужан. (C/VIll) 

Осим саме појаве заменице Шо у наведеним примерима, а у односу на 
норму српског језика, могла би бити дискутабилна и њена дистрибуција према 

глаголу уз који стоји. Као што се види, заменица често претходи управном 

предикату. За њено обликовање у виду беспредложног акузатива постоје од

ређени лингвистички услови. Наиме, с обзиром на рекцијске могућности управ

ног глагола, дати корелатив се образује на овај начин или, пак, предлошком 

конструкцијом као у примерима: 

Немци нису уопште на Шо мислили да ће 730 партизани прећи Игман. 
(C/VIII) 

Већ се спремала да оде у Јожетов стан, али онда је на Шо помислила да 

можда је Јоже болестан. (C/VIII) 

Размишљао сам о Шоме да евентуално наставим каријеру на западу (Снн, 

г. IV, бр. 21,2) 

Наравно свестан сам Шо'lа да ја морам платити. (C/VIll) 

3 Овај термин се користи у нашим граматикама за обележавање заменица, прилога и речци 
који одговарају значењу и функцији зависне реченице. - Исп. Ж. Станојчић, Љ. Поповић, С. Мицић, 
Савремени срйскохрваiUски језик и кулiUура изражавања, Завод за уџбенике и наставна средства -
Завод за издавање уџбеника, Београд - Нови Сад, 1989, 290. - скраћено: СШанојчиh, Пойовиh, Мициh 
( 1989), 290. 
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Реализована у облику карактеристичном за неправи објекат заменица је, 
у нашем корпусу, врло фреквентна када упућује на реченицу која је допуна 

глагола мислиШи или глагола изведених од њега. 

Интересантно је да се у публицистичком стилу, који нам је послужио као 

узорак за сагледавање језичких навика српске интелектуалне средине у Мађар

ској, често и интерпункцијом наглашава просентенцијална улога корелатива, 
тј. "упућивача". Стављањем двотачке иза заменице Шо потенцира се природа 

њеног односа са реченичним садржајем који следи. Другим речима, објекат

ском реченицом се денотира садржај ове заменице, нпр.: 

Претпостављам да су сви свесни Шоzа: кампања је (Син, г. IV, бр. 21, 2) 

Иван Сабо је најавио Шо: око 21. јуна се очекује парафирање уговора (Син, 
г. IV, бр. 21,2) 

Постојање заменице којом се веза између допунске реченице са главном 

истиче или појачава карактеристично је за оба контактна језика. Иако се у 

постојећим граматикама и српског и мађарског језика не нуде чврста правила 

за њихову примену, на основу примера који се у њима износе и онога што се 

констатује уочљиве су извесне разлике међу овим језицима. 

У граматици српског језика се констатује да се изричне реченице у функ

цији неправог објекта често не везују директно за реч коју допуњују него преко 
поименичне заменице Шо.4 Извесна правила за употребу овог корелатива у 
граматикама се нуде посредно, неки закључци се могу извући на основу илуст

рованих примера. Стављањем ове заменице у заграде, када главна и суборди

нирана структура остварују однос неправог објекта, жели се рећи да је 

индиректни контакт двеју реченица могуће, али не и обавезно решење у срп

ском језику. Међутим, у већини илустрација у којима је допунска реченица 

директни објекат заменица Шо се не појављује нити у загради што претпостав

ља да је она у оваквим ситуацијама мање фреквентна него у претходном 
случају. Такође, према властитом језичком осећању појава корелатива, наро

чито када се ради о односу предиката и директног објекта, понекад је непри

хватљива, или бар неубичајена за природу српског језика. 

Повезивање објекатске реченице са главном у мађ~рском језику се оства

рује преко заменице azt, ређе ezt које за еквиваленат у српском имају заменицу 
Шо одговарајућег облика, нпр.: Azt varom, hogy beesteledjen. Осим реченица са 
одговарајућим корелативом илуструју се и примери без њега, нпр.: Tudod, hogy 
ninc bocsanat. 5 Међутим, судећи према ономе што износе граматике, међурече
нична веза је чешће индиректног карактера. При томе се, као што показују 

наведени примери, уз заменицу као корелатив реализује и везник hogy еквива
лентан српском везнику да. 

Сагледавањем свих релевантних чињеница може се констатовати да на 
честу употребу заменице Шо у српском језику утиче више фактора. Између 
осталог, то је и ситуација у мађарском језику у којем је еквивалентна заменица 
(aztlezt) доста фреквентна. Осим међујезичке интерференције на ову појаву 

4 Исп. Станојчић, Пойовић, Мицић ( 1989), 290-293. 
5 Исп. Bencedy J6zsef i dr., А mai magyar nyelv, Tankonyvkiad6, Budapest 1974, 376 - скраћено: Bencedy 

( 1974), 376. 
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утиче и унутарјезичка аналогија према примерима у којима је ова заменица 
прихватљива. Примери где је реализација корелатива ствар властитог избора, 
њена појава неће представљати огрешење о норму, али је можемо окарактери
сати као резултат скривене интерференције. Ради се, наиме, о томе да између 
две могућности у секундарном језику бива изабрана она која је карактеристич
нија за циљни језик. 

Разлике двају језика у погледу реализације везника између главне и обје-

катске реченице резултирају на следећи начин: 

Последње дане су схватили да како је он добар друг (CNII) 

Ујутро у десет сати смо устали и чудили смо се да како је празник брзо 

отишао. (CNIII) 

... и говорила је с њима да како овај марш је највећи. (CNIII) 
Могућност да се као спољни знак унутрашње везе међу реченицама појави 

више врста везничких елемената у српском језику не значи и њихову истовре
мену реализацију. Од свих евидентираних огрешења овога типа најфреквент
нија је појава комбинације везника да и како. Осим наведених примера у којима 
се реченице могу повезати било једним или другим употребљеним везником, 
забележили смо и оне у којима би управо везнички елеменат регулисао природу 
значења допунске реченице, уп.: 

То је планирао да како ће дигнути у ваздух Враничку електричну центра
лу. (CNIII) 

... и да му су погрешно јавили да како су све умрли. (C/VIII) 
Зависно од ширег контекста очекује се или само везник да, или, ако се 

ради о специфичном начинском значењу, везнички прилог како. 
Према норми српског језика, у следећим реченицама апсолутно се искљу

чује употреба везника да, те је и његова појава у комбинацији са другим 
одгщшрајућим везником неадекватна. 

Присећао је да како је било водити козе да пашу. (CNIII) 

Када је ушла у разред одма је почела да се дере да зaшiiio нема воде. 
(CNIII) 

Родољуб Чолаковић је питао команданта да кад ће стићи у Велико Поље. 
(C/VIII) 

Наставник из физичког васпитања је поделио да ко с ким ће да игра. 
(C/VIII) 

Говорили су о томе да какве су прилике пропустили играчи Спартака. 
(CNIII) 

На то ме је баба питала да колико дана ћемо остати на море? (CNIII) 
Наведени случајеви косе се о норму српског језика по којој је за испоља-

вање унутрашњег односа између управног предиката и изјавне реченице обје
катског типа нужан, или, боље речено, довољан само један везнички елеменат. 
Најчешће је то веЈНик да. У неким, пак, типовима изјавних реченица уз глаголе 

опажања може се употребити везник како "кад се жели истаћи да је опажање 
усмерено на ток радње ... "6 

6 Исп. Ctuaнojчuli, Пойовић, Мицић ( 1989), 292. 
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Приликом истицања начина вршења радње у односу на просто констато-
. • 7 

вање да се она врши по1ављу1е се везник како. 

Реченичне структуре еквивалентне оваквим српским објекатским речени

цама у мађарском језику реализују се на нешто другачији начин. Поред типич

ног везника hogy, спољни знак унутрашњег односа двеју реченица су и неке 
заменице, нпр.: Ehetik mindenki annyit, hogy beleszakadhat, Kasosne annyit mar nem 
menekedett tolem, hogy meg ne csokoljam. м 

Објашњење за евидентирана огрешења у вези са неадекватном употребом 

везничких елемената код реализације српске објекатске реченице налазимо 

превасходно у поменутој разлици двају контактних језика. Наиме, примена 

језичких правила карактеристичних за мађарски језик, употреба двају везника, 

у продукцији на српском језику, представља интерференцију примарно-секун

дарног смера са познатим последицама. 

Покушај да се сагледају нека од карактеристичних огрешења у вези са 

реализацијом српске објекатске реченице завршићемо разматрањем појаве 

коју смо запазили у секундарном језику млађих двојезичних особа. Као допуне 
глагола иницијално-комуникативног карактера у ученичким радовима се по

јављују овакве објекатске реченице: 

Писац је рекао да оiйиђи у Црвени крст. (CNIII) 

Један друг је дошао до њега и рекао му да немој сесШи. (CNIII) 

Отац је шапнуо да расШанимо. (CNIII) 

Другови рачунају да молим учинише то. (CNIII) 

Зато га је једног дана Миланов отац позвао да научимо маШемаiйику. 
(CNIII) 

Препоручила би свима да обиђиШе тај споменик на Авали. (CNIII) 

Судија је дао знак да зайочнимо игру. (CNIII) 

Појава императива у објекатској реченици уз поменуте глаголе подразу

мева и специфичне синтаксичке услове. Стога се оваква реализација суборди

нираног предиката према норми српског језика може сматрати огрешењем.9 

Остваривање комуникације уз иницијативу да се саговорник подстакне на 

извесну акцију подразумева да се у форми тзв. "индиректног говора" уз глаголе 

одговарајуће семантике реализује императив, нпр.: кажем Ши: ћуiйи и сл. Када 

се, пак, овај комуникацијски чин остварује путем индиректног говора, као 

допуна управног предиката уводи се немобилан презент, тј. конструкција 

да+йрезенШ, нпр.: Кажем Ши да ћуiйиш. 10 

7 Исп. М. Стевановић, Оlвремени срйскохрваШ.ски језик /Ј, Граматички системи и 
књижевнојезичка норма, Научна књига, Београд 1979, 829. 

8 Исп. Bencedy ( 1974), 380. 
9 О овој појави је писала и М. Бурзан у књизи ИнШ.ерференција у йредикайlу срйскохрваШ.ске 

реченице у језику ученика мађарске народносШ.и, Нови Сад 1984, 126-128. 

IO Исп. М. Ивић, О уйоШ.реби zлаzолских времена у зависној реченици: йрезенШ у реченици с 
везником да, Зборник за филологију и лингвистику, XI 11/1, Нови Сад 1970, 46-47. 
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Синтаксичке разлике које утичу на обликовање предиката објекатских 
реченица у условима остваривања иницијативно-комуникативног чина у срп
ском језику нису карактеристичне и за мађарски. У мађарском језику управни 

предикат има облик императива и када ову функцију заузима глагол са значе
њем забране, заповести, наредбе и сл. Нпр. у управном говору: "Gabor, hozd ide 
nekem, kerlek а konyvedet_!" Императив је једнако фреквентан и у неуправном 
говору где се појављује после везника hogy нпр.: "En azt mondatam, hogy hozza ide 
nekem а konyvet." 11 

Пошто је императив облик у којем се реализује предикат у одређеним 
условима у мађарском језику, а исто тако је то и једна од могућности у образо
вању еквивалентних реченица у српском језику, разумљиво је што га налазимо 

код двојезичних особа у продукцији на секундарном језику. Ово објашњење 

потврђује да се ради пре свега о међујезичкој интерференцији која је донекле 

подстакнута и унутарјезичком аналогијом. 

Излагање о интерферентним појавама у вези са реализацијом објекатских 

реченица у српском језику код двојезичних М/С особа закључићемо прегледом 

чињеница установљених у претходној анализи. 

Процес интерференције који се у овом случају тиче употребе "корелати
ва", затим реализације двају везника и неадекватног обликовања предиката 

субординиране структуре, резултира углавном појавом огрешења у српском 

језику што сведочи о очигледној интерференцији. Једини случај где се не ради 

о грешци у секундарном језику, већ о избору оног решења кој~ је блиско 

ситуацији у примарном језику, јесте употреба заменице Шо као "упућивача" у 
појединим примерима што указује на скривену интерференцију. Даље сматра

мо да су све ове појаве резултат интерференције примарно-секундарног смера, 

која је у неким случајевима поде.такнута непостојањем чврстих правила у самом 
српском језику, или се, пак, ради о примени раније стечених правила, па се може 
говорити и о унутарјезичкој аналогији. 

Што се тиче фреквентности ових појава треба рећи да је највећи број 

примера забележен у језичкој продукцији најмлађих испитаника, код двојезич
них ученика на основношколском узрасту. 

Нада Арсенијевић 

О НЕКИМ МАНИФЕСГ АЦИЈАМА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ У УПОТРЕБИ ОБЈЕКАТСКЕ 
РЕЧЕНИЦЕ КОД ДВОЈЕЗИЧНИХ М/С ОСОБА 

Резиме 

Реализација српске објекатске реченице код двојезичних М/С особа прате резултати међује
зичке интерференције примарно-секундарног смера који се манифестују: обавезном употребом 
корелатива између главне и зависне реченице; појавом двају везника између ових реченица, и 
неадекватном реализацијом предиката објекатске реченице у облику императива у индиректном 
говору. 

11 Примери преузети из Bencedy (1974), 176, 177, 180. 
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Мирјана Јоцић, Филозофски факултет, Нови Сад 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ АСПЕКТИ УЧЕЊА И 

УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА У ВИШЕНАЦИОНАЛНОЈ СРЕДИНИ 

ПРИСГУП ПРОБЛЕМУ 

1. Овај рад представља неку врсту извода из тематски комплекснијег и 
знатно обимнијег истраживачког пројекта под насловом "Припадници нацио
налних мањина о свом положају и етничким односима у Војводини". 1 Наведено 
истраживање прво је истраживање јавног мњења код нас којим су обухваћени 
само испитаници из четири најбројније националне мањине у Војводини: Мађа" 

ри, Словаци, Румуни и Русини. 

У Покрајини Војводини, која заузима северни део Србије и представља 

облик територијалне аутономије у Републици Србији, живи 2.012.5172 станов
ника - припадника 26 народа, националних мањина и етничких група. Најброј
нији међу њима су Срби којих има 1.151.353 или 57.31% од укупног 

становништва Покрајине. Следе затим: Мађари, којих је укупно 340.946, Хрва
ти- 74.226, Словаци-63.941, Црногорци-44.721, Румуни-38.832, Русини-17.887. 
У Војводини живи и 24.895 Рома, 21.551 Буњевац, 16.641 Македонац, 6.079 
Муслимана, 2.959 Албанаца, 2.563 Словенца, 1.866 Шокаца, затим 11.317 оних 
који су национално неопредељени, 5.966 непознате националне припадности, 
као и 2.516 становника који су се изјаснили по регионалној припадности. Укупно 
168.859 становника (или 8%) изјаснило седа су Југословени, а 15.398 становника 
уписано је у пописну категорију "Остали". 

1 Ово истраживање спровео је јуна 1994. Сектор у Новом Саду Центра Радио-телевизије Србије 
за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума. Ауторски тим пројекта чинили су: 
Ђорђије Поповић, Иштван Мартон, др Јарослав Турчан, мр Мирјана Јоцић и мр Владимир Јерковић. 
Резултати тога истраживања објављени су у публикацији "Извештаји и студије", бр. 2, јул 94, РТС, 
серија Исiйраживања РТС, Центар за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума. 

2 Подаци о броју и структури становништва који се наводе у овом раду дати су према 
резултатима пописа из 1991. године. 
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Етничка шароликост овога подручја условила је и шароликост језика, 
вера и култура. Сваки етникум неговао је и развијао своју језичку, верску и 

културну индивидуалност, али је у условима заједничког живљења био упућен 

и на међусобну комуникацију, сарадњу и прожимање. Управо зато се Војводина 

може узети за пример развијеног модела културног плурализма и начина како 

национална припадност, очување и неговање свог и поштовање националног 

идентитета других доприносе задовољавању виших људских и других цивили

зацијских потреба. У том погледу војвођанска искуства су занимљива и за друге 

средине и у југословенским и у међународним размерама. 

Језик, култура, историјска традиција и друга специфична својства нацио

налних мањина део су њихове појединачне и колективне самобитности. Очува

ње, неговање и развој тих предности су темељна права националних мањина 

прихваћена универзална морална и правна норма у међународној заједници о 

људским и грађанским правима и слободама. 

Свако настојање да се унапреди заједнички живот у Војводини претпос

тавља и подразумева свестрано, објективно и аргументовано разматрање, пре 

свега положаја националних мањина, степена гарантовања и ефикасности ост

варивања односно заштите њихових слобода и права, у чему су изузетно важна 

управо мишљења и ставови припадника националних мањина. Прикупљање тих 

мишљења и ставова управо је био и један од основних разлога покретања овога 

истраживања. Њиме је проверавана и претпоставка да је, услед збивања на 

простору некадашње СФР Југославије и друштвене кризе у којој се СР Југос

лавија нашла, дошло до значајних промена на нивоу свести о међунационалним 

односима у Војводини, посебно међу припадницима националних мањина, што 

се одразило и на њихово ставове и понашање. 

2. Полазећи од изузетно важне друштвене и комуникацијске улоге језика 
и улоге језика као битног обележја нације, у ово истраживање укључено је и 

неколико питања која се односе на знање и употребу матерњег или матерњих 

језика, службеног језика, страних језика и услова за неговање и развој језика 

националних мањина обухваћених овим истраживањем. Југославија спада у 

званично вишејезичне европске државе (као и Белгија, Швајцарска, Совјетски 
Савез). Вишејезичност се у њој испољава и на друштвеном (социјеталном) и на 

појединачном (индивидуалном) плану. Правним прописима одређује се службе

на употреба језика и писама у Југославији, а тако исто и у Републици Србији и 
АП Војводини. Устав Југославије (донет априла 1992) прописује (члан 15) да је 
"у Савезној Републици Југославији у службеној употреби српски језик екавског 
и ијекавског изговора и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној 

употреби у складу са уставом и законом. На подручјима Савезне Републике 

Југославије где живе националне мањине у службеној употреби су и њихови 
језици и писма, у складу са законом." У_ставом Републике Србије (донет септе

мбра 1990) утврђује се (члан 8): "У Републици Србији у службеној је употреби 
српскохрватски језик и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној 

употреби на начин утврђен законом." Посебним Законом о службеној употреби 
језика и писма (јули 1991) прецизира се (члан 1) да је у Републици Србији у 
службеној употреби "српскохрватски језик, који се када представља српски 
језички израз, екавски или ијекавски, назива и српски језик'', као и да су на 

подручјима на којима живе припадници народности у употреби истовремено са 
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српским језиком и језици и писма народности. Истим Законом је прописано да 
општине у којима живе припадници народности утврђују кад су језици народ
ности у службеној употреби на њиховој територији и који је језик, односно 
језици, у службеној употреби у којој општини. Права припадника народности 

на службену употребу језика и писама утврђена су Статутом АП Војводине и 

статутима општина. У Војводини је у службеној употреби истовремено са 
српским језиком мађарски језик и писмо у 29 општина, словачки у 12, румунски 
у 9, русински у 6, а у општини Бела Црква Ста тутом је утврђено да је у службеној 
употреби и чешки језик. 

С обзиром на овако регулисану службену употребу језика у Војводини, 

Србији и Југославији, јасно је да српски језик функционише као већински језик 

шире комуникације националног и званичног статуса, а мађарски, словачки, 

румунски и русински као мањински језици званичног или службеног статуса 

само на одређеној територији. 

ЦИЉ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

Општи циљ овога истраживања био је: прикупљање емпиријске грађе за 

процену мишљења и ставова припадника мађарске, словачке, румунске и ру

синске националне мањине о њиховом положају и етничким односима у Војво

дини и унапређивање сазнајног фонда за аргументовано, демократско и 

толерантно разматрање ових питања ради што ефикаснијег деловања заинте

ресованих у области међунационалних односа. Предмет истраживања био је: 

актуелна проблематика етничких односа, положај а и права националних мањи

на у Војводини с тежиштем на испитивању њихових ставова, уверења, вреднос

них опредељења и оријентација. 

Операционализацијом и разрадом предмета истраживања као један од 

битних сегмената истраживања означен је сегмент: употреба језика, језичка 

култура и међунационални односи. 

Истраживање је обављено методом испитивања (интервјуа), техником 

теренске анкете, применом стандардизованог упитника који је садржао 38 
питања. Интервју као метод испитивања је одабран због постојзња образовних 

разлика у испитиваној популацији. 

На основу анкетног упитника прикупљање података на терену обавило је 

ЗО студената Универзитета у Новом Саду, јуна 1994. године. Анкетари су били 
посебно обучени за ово истраживање. Интервју је у највећем броју случајева 
обављен на матерњем језику испитаника. 

УЗОРАК И РЕАЛИЗАЦИЈА УЗОРКА 

Како је национални састав Војводине веома хетероген, јер у већини насе

ља живи помешано становништво различитих националности, да би се повећа

ла хомогеност основног скупа на ком је вршено истраживање редукован је 

основни скуп истраживања на она насеља у којима припадници једне од испи

тиваних националних мањина чине преко половине становништва, чиме је 

знатно олакшан избор адреса припадника тражених националних мањина. 
Оваква дефиниција основног скупа истраживања одабрана је између осталог и 

зато што југословенска статистика не располаже адресама припадника нацио-
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налних мањина у Војводини, тако да је избор адреса припадника националних 

мањина у местима где их је мањи проценат - отежан. Већа хетерогеност основ
ног скупа истраживања такође би знатно повећала трошкове истраживања. 

Изузетак су Суботица и Стара Пазова: ова места су уврштена у основни 

скуп због великог броја Мађара, односно Словака који у њима живе, мада не 
задовољавају критеријум да имају преко 50% становника одређене националне 
мањине. На овај начин добијен је основни скуп истраживања који се састоји од 
четири подскупа који одговарају испитиваним националним мањинама. 

Узорак за сваку националну мањину пројектован је да буде у одређеној 

мери репрезентативан у односу на припаднике те националне мањине у Војво

дини, а да резултати добијени на четири независна узорка буду међусобно 

упоредиви. 

Оваквим избором основног скупа истраживања из којега се формирају 

узорци обухваћено је 66% Мађара, 69,4% Словака, 31,5% Румуна и 42,4%. Русина 
који су према Попису становништва из 1991. године живели у Војводини. 

Узимајући у обзир број припадника одређених националних мањина и број 

насеља у којима они чине преко 50% становништва, као и потребу да се изврши 
укрштање одговора на питања из упитника са обележјима испитаника, одређе
на је величина узорка за сваку испитивану националну мањину. 

Избором адресе домаћинства изабрани су у узорак сви чланови домаћин

ства који су старији од 18 година. 

Тако је из подскупа у коме живи преко 50% Мађара изабрано 220 адреса, 
из подскупа у коме живи преко половине становника Словака 120 адреса, из 
подскупа са преко 50% Румуна 80 адреса и из подскупа са већином становништва 
русинске националности - 50 адреса домаћинстава. 

Адресе су изабране из следећих насеља: 

Насеље Број адреса домаћинства 

Бачка Топола зо 

Сента 40 
Темерин 20 
Дебеља ча 10 
Кањижа 20 
Нова llvњa 20 
Суботица 80 
Бачки Петровац зо 

Ковачица зо 

Пивнице 20 
Ки сач 20 
Стара Пазова 20 
Бегеј ци 25 
Уздин 25 
Локве зо 

Руски Крстур зо 

Kvuvva 20 
УКУПНО: 470 

390 



Анкетирано је 839 испитаника из 370 домаћинстава. Анкета није обављена 
у 1 ОО домаћинстава, односно у 21,3% предвиђених домаћинстава, из различитих 
разлога (нетачна адреса, пресељење, одбијање учествовања у анкети) и то у 
насељима са преко 50% Мађара на 78 адреса, у насељима са преко 50% Словака 
на 1 О адреса, у насељима са преко 50% Румуна на 7 адреса и у насељима са преко 
50% становника Русина на 5 адреса. Како је реализација узорка за мађарску 
националну мањину знатно нижа него за остале испитиване националне мањи

не (на 35% предвиђених адреса није обављено анкетирање), навешћемо разлоге 
за тај подскуп: 37 - одбило сарадњу, 28 - одсутни у време анкетирања (анкетар 
је имао обавезу да више пута у току дана покуша анкетирање), 7 - промена 
адресе и 6 - нетачне адресе. 

Реализација узорка по подскуповима је следећа: за мађарску националну 

мањину 236 испитаника, за словачку 289 испитаника, за румунску 210 и за 
русинску нащюналну мањину 104 испитаника. 

РЕЗУЛТАТИ ИСГРАЖИВАЊА 

Прийадници националних мањина о свом маiйерњем језику3 

Мађари Словаци Румуни Русини 

1.српски 11 5% 8 3% 3 1% 5 5% 

2.мађарски 178 78% 1 0% 1 0% 4 4% 

3. словачки - - 272 94% - - - -

4.румунски - - - - 199 96% - -

5. русински - - 2 1% - - 84 81% 

6. ромски 4 2% - - - - - -

?.словеначки 1 0% - - - - - -

8. мађарски и српски 37 16% - - - - - -

9. мађарски и немачки 1 0% - - - - -
1 О. српски и словачки - - 3 1% - - - -

11. српски и румунски - - - - 4 2% - -

12. српски и русински - - - - - - 11 11% 

13. без одговора 4 1% 3 1% 2 1% - -

УКУПНО 236 100% 289 100% 210 100% 104 100% 

Међу припадницима мађарске групе је највећи проценат симултано двоје

зичних особа (особа које су истовремено и паралелно усвајале два језика). 

з Поред свих мањкавости и ограничености, овај термин се ипак употребљава у стручној и 
научној литератури у значењу "да је не~ији матерњи језик онај који је то лице најпре научило (".)и 
са којим се само идентификује", уз напомену "да то не мора да буде само један језик, јер се и два 
могу напоредо усвајати као прва." (Ранко Бугарски. ЈЕЗИЦИ. Матица српска, Нови Сад, 1993, стр. 
108, подвукла МЈ.). 
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За словачку и румунску групу је карактеристично да огромна већина 

испитаника из тих група има само један матерњи језик. У овим групама скоро 
да нема особа које су паралелно усвајале два језика. 

У русинској групи је стање што се тиче матерњег језика слично као у 
мађарској, с тим што је овде нешто више него у мађарској групи оних са јединим 
матерњим језиком, а мање оних који су паралелно усвајали два језика. 

Колико се йознаје срйски језик 

Мађари Словаци Румуни Русини 

1. Говорим добро 120 51% 232 80% 108 51% 92 88% 

2. Говорим доста добро 63 27% 44 15% 77 37% 10 10% 

3. Говорим лоше 34 14% 9 3% 15 7% 1 1% 

4. Разумем српски али 
9 4% 3 1% 3 1% - -

не говорим 

5. Не разумем и не 
5 2% - - 4 2% - -

говорим српски 

6. Без одговора 5 2% 1 0% 3 1% 1 1% 

УКУПНО 236 100% 289 100% 210 100% 104 100% 

У погледу знања српског језика на првом и другом месту су припадници 

две националне мањине које говоре словенским језицима - Русини и Словаци. 
Огромна већина Русина добро говори српски, 10% њих га доста добро говори, 
а уопште нема оних који не говоре српски. Словаци знају српски нешто слабије: 
80% њих га говоре добро, 15% доста добро, занемарљиво је мало оних који или 
говоре слабо, или разумеју српски а не говоре, док нема оних који српски 

уопште не разумеју. На трећем месту су Румуни - припадници националне 

мањине чији је језик индоевропски, али не и словенски: 51 % њих српски зна 
сасвим добро, 37% знају доста добро, нешто испод 10% га говори лоше, а има 
(иако врло мало) и оних који разумеју али не говоре српски, па и оних који 

уопште не разумеју српски. Најслабије знање српског забележено је код Мађа
ра - 51 % њих српски зна добро, нешто преко 25% доста добро, 14% их лоше 
говори српски, 4% разуме али не говори, док је проценат оних који српски и не 
разумеју идентичан као код Румуна. ' 

Да ли је йоШребно знаШи срйски језик 

Мађари ~оваци Румуни Русини 

1. Да; Зашто4 

а) друштвено окружење и кому-
155 (66%) 135 (47%) 171 (84%) 80 (78%) 

никација 

б)нормативниразлози 35 (15%) 126 (44%) 28 (14%) 22 (21%) 

в) општа култура и толеранција 19 (8%) 14 (5%) 4 (1%) - -
г) остало 4 (2%) 9 (3%) - - - -

2. Не; Зашто? 

а) сви смо равноправни 3 (1%) 1 (0%) - - - -

б) стара сам па ми не треба - - - 2 (1%) -
3. Без одговора 20 (8%) 4 (1%) 5 (2%) 2 (2%) 

4 Уз одговоре "Да" и "Не" дата је могућност да се објасне разлози таквог избора. Та објашњења 
су приликом обраде систематизована по садржинској сродности. 
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Припадници све четири националне мањине у Војводини се апсолутно 

слажу са ставом да треба знати српски језик: тако мисли 91 о/о Мађара, 99% 
Словака, 97% Румуна и 98% Русина. Међутим, између припадника појединих 
националних мањина има доста разлика у навођењу разлога. 

Практични разлози везани за друштвено окружење и комуникационе 

потребе одлучујући су за највећи број припадника све четири посматране 
националне мањине. Међу њих су сврстани одговори као: "језик средине у којој 

човек живи мора се знати", "због тога што је знање овог језика неопходно да 
се уклопим и нормално живим у својој средини", "зато што живим у земљи у 
којој се говори српски", "најчешћи је у нашој земљи", "зато што живим у земљи 
у којој се говори српски'', "најчешћи је у нашој земљи", "зато што је нормално 

знати језик средине у којој живиш", "због бољег међусобног разумевања", "да 
бих могао причати са људима са којима живим и радим", "да се лакше сналазим 

у животу", "јер је то свакодневна потреба", "због трговине и размене информа

ција", "због посла и дружења", "јер је већина ТВ програма на српском'', "ради 
факултетског образовања". 

Далеко је мање испитаника који наводе неке разлоге нормативно-правне 

природе; овде су типични одговори као: "српски је службени језик земље", "јер 
је он државни језик", "у вишенационалној заједници треба знати државни 
језик", "српски је званични језик државе". Међутим, док је оних који овако 
мисле међу Мађарима 15%, међу Румунима 14% а међу Русинима 21 %, у словач
кој групи се број присталица овог мишљења скоро изједначава са бројем 

Словака који мисле да српски треба знати због друштвеног окружења и прак

тичних потреба за комуникацијом. 

Мали број испитаника из свих националних група осим русинске сматра 
да српски језик треба знати пре свега зато што се тиме проширује општа 

култура и толеранција; карактристични су овде одговори као "колико језика 

знамо, толико вредимо", "што више језика знаш - то боље", "знање језика 
оплемењује'', "поштовање сваког народа је познавање његовог језика", "зато 
што сам рођен у Војводини где влада узајамна толеранција". 

Занемарљиво је мало оних који сматрају да не треба знати српски; њихови 

разлози су "не треба правити разлике између припадника нација и националних 

мањина, јер смо сви равноправни" (у мађарској и словачкој), односно "стара 
сам, па не морам знати српски" (у румунској групи). 
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Да ли су йрийадници националних мањина задовољни условима који йо-

сШоте v В. д . . 
отво ини за развот и неzовање њиховоz 1езика 

Мађари Словаци Рvмvни Русини 

!.Да 102 (44%) 247 (85%) 141 (67%) 94 (90%) 

2. Не. Зашто?5 

а) услови су лоши 19 (8%) 5 (2%) - - 1 (1%) 

б) употреба језика је ограничена 37 (16%) 8 (3%) 13 (6%) 1 (!%) 

ц) не поштују се уставне и законе-
- - 3 (1%) 4 (2%) 1 (1%) 

ке одредбе о положају мањина 

3. Немам став о овом питањv 54 (23%) 20 (7%) 33 (16%) 5 (5%) 

4. Без одговора 24 (10%) 6 (2%) 19 (9%) 2 (2%) 

УКУПНО' 236 100% 289 100% 210 100% 104 100% 

Припадници четири најбројније националне мањине различито оцењују 

услове за развој и неговање својих језика у Војводини. Док је огромна већина 

Русина и Словака задовољна условима за неговање свог језика, код Румуна је 

тиме задовољно само 67%, а код Мађара мање од 50% испитаника. 

У словима за развој и неговање језика националних мањина у Војводини 

није задовољно 24% Мађара, 6% Словака, 8% Румуна и 3% Русина. Већина од 
иначе невеликог броја испитаника незадовољних условима за неговање свог 

језика своје незадовољство објашњава тиме што се у више области смањује 
право на његову употребу- пре свега у образовању ("укидају се школе мањина", 

"не може се добити потпуно образовање на матерњем језику", ·"образовање на 
мађарском је ограничено"; "ограничава се употреба словачког у школама", 

"недовољно је образовних установа на румунском"), али и у информисању 

("сувише је мало гласила на мађарском", "недовољно је ТВ програма на мађар
ском", "смањује се број медија на словачком"), у судству ("не омогућава се 
коришћење мађарског пред судовима"), итд. Остали припадници националних 

мањина незадовољство условима за развој свог језика објашњавају уопште 

врло неповољним условима у којима се земља налази" (у овој земљи једва има 

услова за преживљавање, а камоли за неговање језика", "економска ситуација 

је лоша", "мало се финансијских средстава издваја за језике мањина"), као и 
тиме што се стање одскора погоршало ("раније се више пазило на употребу 
језика мањина", "све више се запостављају језици мањина"). 

Међу онима који о овом питању немају став највише је службеника (41 %) 
и испитаника измежу 25 и 34 године (46%) у мађарској, а руководилаца и 
стручњака (29%) у румунској групи. 

5 Уз одговор "Не" дата је могућност да се објасне разлози незадовољства условима који у 
Војводини постоје за развој и неговање језика националних мањина. Та објашњења су приликом 
обраде систематизована по садржинској сродности. 
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~ .. - д 01е 1езике, сем машерњеz, ирииа ници националних мањина знају 

Мађари Словаци Румуни Русини 

1. српски 206 (87%) 277 (96%) 197 (94%) 98 (94%) 

2.мађарски 11 (5%) 6 (2%) - - 2 (2%) 

3.словачки 2 (1%) 9 (3%) 4 (2%) 2 (2%) 

4.румунски - - - - 3 (\%) - -

5. русински - - 5 (2%) - - 7 (7%) 

6.енглески 36 (15%) 15 (5%) 21 (10%) 7 (7%) 

7.немачки 39 (17%) 22 (8%) 9 (4%) 3 (3%) 

8.руски 3 (\%) 48 (17%) 1 (0%) 18 (17%) 

9. француски - - - - 23 (11%) - -

10. чешки 2 (\%) 2 (\%) - - 2 (2%) 

11. шпански 1 (0%) - - 1 (0%) - -

12. италијански - - - 1 (0%) 1 (\%) 

13. украјински - - - - - 2 (2%) 

14. ниједан други 22 (9%) 12 (4%) 12 (6%) 5 (5%) 

15. без одговора 8 (3%) - - 1 (0%) 1 (1%) 

УКУПНО ИСП.: 236 139% 289 138% 210 128% 104 143% 

Из разумљивих разлога су као језик који знају- не рачунајући свој матерњи 

- припадници свих мањина далеко најчешће наводили српски. 

Што се осталих језика тиче, Мађари највише познају два германска језика 
(немачки и енглески), међу Словацима и Русинима најраширеније је познавање 
словенских (пре свега руског), а међу Румунима романских (првенствено фран

цуског језика). На листи језика које знају испитаници из појединих група налазе 
се и језици тих националних мањина (јер јс, на пример, за Србе у мађарској 

групи други језик мађарски). 

Ни у једној групи нема много испитаника који не знају ниједан језик осим 

матерњег. Највише их је у мађарској групи, а најмање у словачкој; разлике међу 

групама у овом погледу су, међутим, мале. 

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

Резултати овога истраживања показују да су знатна културна и комуника

цијска отвореност Војводине према другим културама и језицима, као и дуго

годишње заједничко живљење у вишенационалном окружењу и развијена 

брига за очување језичке посебности, толеранције и равноправности доприне

ли стварању изграђене свести анкетираних припадника националних мањина и 

етничких група пре свега о потреби знања више језика, затим о језичкој толе

ранцији као и о потреби знања, већинског језика паралелно са учењем и 

неговањем свог матерњег језика. 

Реално је очекивати да свака националност тежи постизању што бољих 

услова за развој и неговање свог матерњег језика као оруђа културе и нацио

налне самосвојности. Реално је такође констатовати да се садашњи тренутак, 
који обухвата последње три године, у Југославији карактерише општим сиро
маштвом и економском кризом, која нарочито погађа област културе, образо
вања, науке, уопште, па и појединих националних мањина. Можда се нешто веће 
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задовољство Русина (90%) и Словака (85%) условима који постоје у Војводини 
за развој и неговање њиховог матерњег језика може делимично тумачити 

управо и њиховим разумевањем за општу кризу у земљи и реалним процењи

вањем потреба. Изненађује, међутим, што су тим условима најмање задовољни 

испитаници из мађарске групе (44%) који наводе лоше услове, ограничавање 
употребе њиховог матерњег језика и непоштовање уставних и законских одре

даба о положају мањина. Ово чуди зато што управо на мађарском језику у 

Војводини и данас има далеко највећи број образовних и културних институција 

и институција које се баве информисањем, организација и друштава, док их је 

на језицима остале три посматране националне мањине мање. 

Показало се да испитаника са два матерња језика има највише међу 

припадницима мађарске националне мањине (16%), што указује на отвореност 
те мањине према заједничком живљењу са припадницима других национално

сти (најчешће брак), у овом случају најчешће са онима чији је матерњи језик 
српски, јер је највише оних који су паралелно, као матерње језике, усвајали 

српски и мађарски. То значи да је међу припадницима мађарске националности 

највише природних, "правих" билингвала6 • Доста висок постотак "правих би
лингвала" (11 % и то русинско-српских) јесте међу Русинима, док их је међу 
Румунима (2%) и Словацима (1 %) веома мало. 

С обзиром на све социолингвистичке околности и статус српског језика у 

средини у којој је спроведено истраживање, разумљиво је што главнина Мађара 

(92%) и Румуна (95% ), готово сви Словаци (98%) и сви Русини ( 100%) разумеју и 
говоре српски. Јасно је да генетска сродност и типолошка блискост српског, 
словачког и русинског као словенских језика индоевропске језичке групације 

додатно доприноси високом постотку оних који знају и говоре српски, што је 

вероватно отежавајућа околност за представнике румунског (романске групе 
индоевропске језичке заједнице) и мађарског (угра-финске неиндоевропске 
језичке заједнице) језика који су типолошки и генетски удаљени од српског. 

Податак да готово сви анкетирани (91 % Мађара, 99% Словака, 97% Румуна и 
98% Русина) сматрају да и треба да знају српски говори о схватању друштвених 
и комуникацијских потреба, врло широкој култури и толеранцији и практичном 
духу испитаника. 

Mirjana Jocic 

SOCIOLINGUISTIC ASPECТS OF LANGUAGE LEARNING AND USE IN А MULTI-ETHNIC MILIEU 
Summary 

In this paper, the author investigates the sociolinguisic parameters and data related to the learning, 
knowledge and use of а mother tongue or mother thongues, of official Ianguage, of foreign languages and of the 
conditions for maintaining and developing the languages of ethnic rninorities in Vojvodina. The data was oЬtained 
from investigations of puЫic opinion in Vojvodina in which (for the first time) only informants from the four 
largest ethnic groups in Vojvodina were included, those groups consisting of Hungarians, Slovaks, Romanians 
and Ruthenians. The research indicates that, in Vojvodina, there is great openness in terms of communication and 

6 Најчешће се сматра да су "билингвали ретки и посебни појединци, већином из мешовитих 
бракова, који су одрасли са два језика" и отуда "перфектно" знају оба. Уз то је битно додати да 
"билингвал је лице које има два потпуна матерња језика", односно лице које "редовно употребљава 
два језика" (наведено дело, стр. 111. и 112). 
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cu\ture fш different \anguages and cultures. This results froш the fact that these ethnic groups have lived together 
for centuries in а multiethnic mi\ieu und have deve\oped и common cu\ture in terms of lunguage. This language 
cu\ture encouruges equulity, to\erance and the specific qua\ities of those languages. АП of this has contriЬuted to 
the creation of а highly developed consciousness among the informants concerning the need for know\edge of 
more than опе language, concerning \anguage tolerance, and a]so concerning the need for knowing the language 
of the mojority group parallel to the study and cultivation of their own mother tongue. 
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ЕдиШа Андрић, Филозофски факулШеШ, Нови Оzд 

УЛОГ А КОНТРАСТИВНИХ ГРАМАТИКА 

У ДВОЈЕЗИЧНИМ СРЕДИНАМА 

Двојезичност! Шта у ствари подразумевамо под појмом билингвизма? Има 

различитих мишљења у односу на ово питање. Неки лингвисти сматрају да је 

двојезична она особа која се поред свог матерњег језика више-мање успешно 

служи још једним, или чак да је довољно да само разуме још један језик (по 

таквом схватању сви они који су у школи икада учили страни језик могли би да 

се сврстају у двојезичне особе). Ја, међутим, делим мишљење оних који међу 

двојезичне убрајају само особе који подједнако добро говоре два језика. Намер
но нисам употребила израз "на нивоу матерњег језика" јер се, с једне стране код 
нас, у вишенационалној Војводини, где мешовити бракови нису реткост, - код 
деце често тешко може установити који је језик матерњи, с друге стране, током 

истраживања више пута смо се уверили да није увек матерњи језик тај који је 
уједно и доминантан. 

Двојезичност код нас, баш услед измешаности становништа, не представ

ља ретку појаву. Националне мањине се труде, да би сачувале свој идентитет, 

да користе и негују свој језик, али да би припадници те мањине могли успешно 

да се баве било којим послом, морају савладати и језик средине у којој живе. 

Морам овде да поменем и обрнуту појаву: учење језика националних мањина 
од стране припадника већинског народа. Интересовање за учење тих језика 

варира у зависности од расположења у самом друштву према тим мањинама, 

односно према матичној земљи тих националности, затим од разних политич

ких и економских елемената. Тако је, на пример, седамдесетих и осамдесетих 

година било веома популарно уписивати децу у нижим разредима основне 

школе на факултативну наставу мађарског језика. Деца су се масовно одазива
ла да похађају ту наставу. Онда је интересовање нагло опало и настао је 

својеврстан вакум. Данас имамо једну другу појаву; недавно ми се дешавало да 

су ме свакодневно звали људи интересујући се где могу да науче језик. То су, 
углавном, одрасле особе које можемо сврстати у категорију тзв. свршених 

људи, интелектуалци, запослене особе разних професија, од стоматолошких 

сестара до технолога, професора универзитета и пензионера. 
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Дакле, можемо говорити о спонтаном билингвизму, када дете чим прого

вори, паралелно, истовремено усваја оба језика, било да до тога долази под 

идеалним условима које за то пружају мешовити бракови родитеља, или пак 

под међусобним утицајем породице и институција, као што су јаслице, односно 

обданишта. Наиме, деца (поготово у граду) већ у узрасту када почињу да говоре 

одлазе у те установе и долазе у контакт са децом друге националности, међу

собно се друже, играју и у игри неприметно науче да се користе језиком својих 

другова. Она већ у том добу могу без проблема да се преорјентишу, па матерњи 

језик којим говоре код куће без тешкоћа једноставно замене језиком друштве

не средине. 

Други начин настанка двојезичности постиже се свесним учењем другог 

језика. То је много тежи, мукотрпнији и дужи пут од претходног, поготово када 

та два језика по сродности припадају сасвим другим језичким групама, као што 

је случај са српским и мађарским. 

Најбољи резултати се, међутим, постижу када се на одређеном степену 

спонтано стеченог билингвизма организованим учењем укаже на сличности и 

разлике у систему два језика. То је најбољи начин да се супротставимо интер

ференцији. 

У настави језика у данашње време све већа улога припада контрастивној 

лингвистици која се бави упоређивањем два језика са циљем да се укаже на 

истоветности, сличности и разлике међу њима. Контрастивна лингвистика нам 

је изузетно битна из два разлога. Она нам с једне стране олакшава усвајање 

другог језика, а с друге стране помаже нам да разграничимо сличности и 

разлике, као и различите језичке законитости у датим језицима, па кад се 

ослободимо утицаја доминантног језика, можемо говорити у духу оног другог. 

Основу контрастивне лингвистике чини дескриптивна граматика. Наиме, 

да бисмо могли да упоредимо два језика (специфичности, разлике и сличности), 

морамо их не само добро познавати, већ су нам неопходне и детаљне граматике 

оба језика. Без тога би нам посао вероватно био мукотрпан, а можда и узалудан. 

Те граматике би требало да садрже опис појединих језичких категорија и појава 

са приближно истом прецизношћу, уз употребу истих лингвистичких метода и 

критеријума (о терминологији и да не говоримо) што је често веома тешко, 

пошто се дешава да су поједине категорије боље изражене у једном језику, а 
могуће је и то да су подједнако експлицитне, али да се начин њиховог изража

вања не подудара. У нашем случају, дескриптивне граматике и мађарског и 

српског језика су писане традиционалним методама, и то је у великој мери 
условило досадашња контрастивна истраживања, мада све више има покушаја 

да се у обзир узму и елементи структуралне и генеративне граматике. 

Све је више контрастивних приручника који су настали да би се подстакла 

настава страног језика, као и збирки радова са контрастивном тематиком. Ради 

се о значајним радовима; међутим, они углавном обрађују само поједине делове 

граматике, а још чешће само сегменте појединих језичких нивоа, не сагледава

јући језик у целини и улогу тих појава у склопу читавог система. При томе 
упоређивање се обично врши једносмерно, креће се само од једног језика ка 

другом. 
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На нашој катедри, бившем Институту за мађарски језик, се већ деценијама 

врше контрастивна истраживања чији су резултати презентовани у свескама 

под заједничким називом "Контрастивна граматика српскохрватског и мађар

ског језика". У тим радовима углавном долази до изражаја двосмерна анализа, 
али нису посебно одвојени делови са српско-мађарским, односно мађарско-срп

ским описом, што иначе за нас лингвисте не представља проблем, али отежава 

практичну примену тих граматика у настави или приликом превођења. Иако су 

обрађени само делови целокупног језичког система, ове свеске, као и значајна 

дела из пера наших професора са катедре за српски језик, која се баве контра
стирањем српског и мађарског, представљају веома важан корак ка постизању 

планираног циља. А циљ и уједно неодложан задатак нам је да израдимо једну 
опсежну, свеобухватну контрастивну граматику ова два језика. Наша друштве

на стварност нам намеће потребу за детаљном граматиком заснованом на 

упоредним истраживањима која би по узору на дескриптивне граматике од 

фонетике преко морфологије и синтаксе до лексикологије контрастирала све 

језичке нивое, и то са становишта оба језика, чиме би се добили двосмерна 

граматика налик на речнике. Огроман је то задатак који, бојим се, у догледно 

време не могу обавити појединци, с обзиром да упоређивање само једне кате

горије изискује често вишегодишњи рад. Стога нам је потребан усклађен, 
координирани рад свих истраживача и научника који су заинтересовани за 

реализацију једног таквог огромног пројекта. 

Ниво писања контрастивне граматике зависи од тога коме је намењена. Циљ 
који желимо постићи одређује приступ, методе и технику. Стога је важно знати 
који узраст ће га употребљавати, колико корисник познаје свој матерњи језик и 
колико га је свестан (код школског узраста потребно је познавати наставни план 

и програм матерњег и другог језика, када се и колико детаљно обрађују методичке 

јединице и сл.). Најлакше је написати контрастивну граматику за одређени разред, 
што значи обрадити само оне језичке појаве које ће се учити у тој школској години 

на нивоу који одговара добу деце у том разреду. Једна свеобухватна, велика 
упоредна граматика морала би пре свега да пружи основна сазнања особама које 

се тек први пут срећу са дотичним језиком, али да је могу користити и они који 
језик већ добро говоре, као и лингвисти који се баве упоређивањем других језика, 
како би евентуално могли да провере и допуне своја истраживања, па чак време

ном и да подстакну израду једне универзалне контрастивне граматике. Међу 

основне циљеве настанка једне такве граматике спада и потреба за унапређивањем 

и олакшавањем преводилачке праксе код нас. 

Поставља се питање шта би све морала да садржи једна таква граматика 
да би задовољила поменуте захтеве. Не смемо заборавити да она треба да има 
превасходно практичну, а не теоријску намену. Одређене граматичке катего

рије се стога не смеју сувише апстраховати, али ни детаљно обрађивати, јер би 
је тада користили само стручњаци за ту област, лингвисти. Мора се рачунати 
на широку читалачку публику, пошто се првенствено жели пружити користан 

приручник онима који уче други језик (без обзира да ли се ради о мађарском 

или српском), као и преводиоцима. Треба да буде прегледна како би се могле 

пронаћи поједине категорије, да посебна поглавља која садрже једносмерне 

приказе сачињавају ипак једну целину, како би корисник могао одмах провери
ти и у обрнутом смеру решења, до којих је дошао. 
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Дефиницију појединих категорија требало би да следе граматички екви
валенти и контрастивна правила. Контрастивна правила треба извести на ос

нову примера из свакодневног говорног и писаног језика, као и на примерима 

из књижевних текстова и превода. 

Овде се морамо осврнути и на питање преводних еквивалента. Еквивалент 

не представља апсолутну, унапред дату категорију, већ решења до којих се 

долази у комуникацији или током превођења. Еквивалент настао на основу 
превода пре свега представља семантичку везу међу елементима два језика. 

Нас занима да ли се исти садржај у оба језика изражава истим или различитим 
средствима. Знамо даје дубинска структура та којаје истоветна код свих језика; 

разлике настају у површинској манифестацији. Некој појави у једном језику 

често одговара више елемената у другом језику. Конкретна ситуација или 
контекст одређује које ће решење преводилац одабрати. Свака могућност 

представља потенцијални преводилачки еквивалент (ако у тексту може да 
врши исту функцију). После презентације контрастивних правила треба да 

уследе разна могућа решења, могуће реализације неке категорије у другом 

језику (наравно, не можемо их све навести пошто смо ограничени примерима 

који нам стоје на располагању, односно одабиром књижевних дела и превода). 

Затим треба да уследе резултати примењених контрастивних истраживања 

са циљем да се предвиди и објасни процес трансформације језичког знања у језичко 

понашање у настави и приликом превођења. Морају се разоткрити и објаснити она 
места и појаве у другом језику, која лако потпадају под утицај матерњег језика, и 

обрнуто, мора се спречити повратно дејство другог језика на матерњи. У томе и 

лежи суштина контрастивних граматика: да особа која учи други језик спозна 

разлике и сличности у структури два језика, упознавши систем по ком функцио
нише за њу страни језик и помоћу утврђених сазнања о матерњем језику успе да 

их разграничи и разликује, ослободивши се тако од међусобне узајамне интерфе

ренције, те да увек може размишљати у духу језика којим говори. Разумљиво је да 

је неупоредиво теже контрастирати два језика чија се структура у многоме разли

кује. Још је теже упоређивати категорије, које у тим језицима нису истоветне, 

према којима граматике појединих језика имају другачији приступ и када та 

различита гледишта морамо на неки начин усаrласити. Узмимо, на пример, дек
линације именица у српском и падежне наставке у мађарском језику. У поменутом 

случају проблем се јавља већ на почетку када треба одредити да ли ту проблема
тику сврстати у морфологију или у синтаксу. Ако се ту још испрече и неразјашњена 

питања (попут оних колико падежа има у мађарском језику), лингвиста који се бави 

упоређивањем два језика често мора да заузима став према питањима о којима се 
деценијама води полемика. 

Поменула сам да двојезичност у Војводини није ретка појава. Али да ли се 

заиста ради о правом билингвизму? Утицај српског језика на мађарски је 

несумњиво велики. Има ту, наравно, и појава које можемо сврстати у позитивне 

тенденције, али већина их је негативна. Речи и изрази без контроле навиру, 

одомаћују се; највећи проблем представљају интерференције на нивоу морфо

логије и синтаксе, те се од двојезичности ствара нека врста језичке мешавине. 
Један наш колега је то назвао двоструком полујезичношћу. Управо зато један 

од циљева израде двосмерне контрастивне граматике је да поред брзог и 

правилног усвајања другог, омогући и неговање матерњег језика. 
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Edita Andric 

ТНЕ ROLE OF CONTRASТIVE GRAMMARS IN ВILINGUAL ENVIRONMENT 
Summary 

Маге апd тоге coпtгastive gгammars have Ьееп issued. They aim to advaпce foгeigп liiпguage teachiпg. 
These аге significaпt books but most of them tгeat опlу particulaг paгts of gгammar. Еvеп more ofteп they treat 
опlу segmeпts of specific language levels. They do поt treat the whole body of the laпguage апd the role of these 
issues iп the language as а whole. 

Iп these books comparisoпs аге usually dопе опе way опlу, fгom опе laпguage to aпother and поt vice 
versa. Our preseпt Ьilingual social eпviroпmeпt imposes the пееd for а compreheпsive grammar based uроп 
comparative гesearches. Accordiпg to descгiptive gгammars, this опе should Ье based uроп coпtrastiпg all language 
levels - from phoпetics through morphology апd syпtacs to Iexicology- both from the poiпt of view of Huпgarian 
апd Serblan language, thus creating two-edged grammar sirnilaг to dictioпaries. The most impoгtant objective in 
preparing such а grammar would Ье fast апd correct learniпg of а f oгeign language as well as cherishiпg motheг 
toпgue. 

402 



Frits Beukema, Department of English/Нolland Institute of Generative Linguistics 
University of Leiden 

А CLASSIC CASE OF А PENDULUM SWING:THE 
CONSTITUENCY OF SMALL CLAUSES 

Contents 
1. An early account of small clauses: the Dutch met-absolute 
2. The reductionist view 
3. The emergence of functional structure 
4. Functional structшe and small clauses 
5. Conclusion 

1. The Dutch met-construction 

The Dutch absolute construction is introduced Ьу the preposition met. Some examples 
are given in (1), in which the absolute constructions are italicised: 

(1) а. Dorine sliep met het raam ореп 

Dorine slept with the window open 
Ь. Met voetbal ор ТV is er geen kip ор straat 

With football on TV is there no chicken on street 
'With football on TV the streets are deserted' 

Constituency considerations forbld us to view the absolute constructions as temary 
branching, with the preposition as the sister of the NP and the ХР, as in (2): 

(2) /ip"' 
Р NP ХР 

The NP and the ХР enter into а subject-predicate relation, which essentially argues 
for а clausal structure. What exactly this clausal structurc should look likc has bccn а matter 
of debate over the past fifteen years; in fact, this particular construction provides а good 
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illustration of the developтents in the theory of clause structшe over the past decade, which 
is one of the reasons why 1 have chosen it as the basis for ту presentation today. 

An early proposal for the treatтent of the Dutch absolute construction as а fully 
clausal structure is found in Кlein (1983). Не provides the structure in (3) for the sentences 
in (1): 

(3) рр 

Р/ -----s· 
1 Сот~~ 
met 1 k;---_vp~ 

0 1 NP' -----=::::ХР V 

PRO 1 1 1 
het rаат open е 

voetbal opTV 

In а rejoinder to Кlein's proposal (Beukeтa & Hoekstra 1983) а close friend of тine 
and 1 discussed the arguтents that Кlein put forward in defence of his structure in (3) and 
we argued, at that tiтe, that а very тuch less elaborate structure incorporating the so-called 
sтall-clause analysis of the absolute construction таdе better predictions and was prefe
raЫe to Кlein's analysis. The analysis we put forward at the tiтe 1 would now like to call 
а "bare" sтall-clause analysis; it is given in (4): 

(4) рр 

/'-.. 
Р ХР 

1 Spc----X' 
met 1 Гсrтр1 

het raam 1 

voetbal open 
1 
ор TV 

As you тау have already noticed, the proposal in (4) incorporates Тiт Stowell's idea 
that in addition to NP and S, APs and PPs also have subjects. The subject is located in the 
specifier of ХР, which is а cover label for the тајоr lexical categories, so that in (4) het 
raam and voetbal, respectively, are taken to Ье the subjects of the adjectival predicate о реп 
and the locational preposition ор, which takes ТV as its coтpleтent. If we follow Stowell 
(1983), the ХР in ( 4) would Ье an АР in the case of the adjectival head ореп and а РР in 
case the preposition ор was the head. Stowell's idea has соте to Ье known as the 
"subject-across-categories" point of view. 

Let us now briefly review the arguтents we put forward in defence of the tree in (4), 
as opposed to the tree in (3). Since our article was written in Dutch and puЬlished in а Dutch 
journal, 1 doubt that таnу of you will have seen it, let alone read it. 

Кlein argues first of all that the reason for having ап empty verb in his tree is that 
there is а systeтatic coпespondence between the behaviour of absolute constructions and 
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parallels that incorporate the participial form hebbend, i.e. English having. So, if NP and 
ХР can Ье scramЫed in ап absolute construction, this can also tak:e place in free adjuncts 
with the present participle hebbend. Consider (5): 

(5) а. Met [NP Johan Cruyff & Jesper Olsen] [РР in de verdediging] .. . 

Ь. Met [РР in de verdediging] [NP Johan Cruyff & Jesper Olsen] .. . 

With Ј.С. and Ј. О. in the defence ... 

с. Naar alle waarschijnlijkheid [NP Johan Cruyff & Jesper Olsen] 
[РР in de verdediging] hebbend, ... 

d. [РР In de verdediging] naar alle waarschijnlijkheid 
[NP Johan Cruyff & Jesper Olsen] hebbend, ... 

'In all probaЬility, having Ј.С. and Ј. О. in the defence, .. .' 

First of all, note that such parallel structures are impossiЫe to construe when the 
met-construction involves an АР, and are also fairly frequently lacking in the case of PPs, 
as shown in (6) for АР and (7) for РР: 

(6) а. Met de helft van de ploeg dronken maken we geen schijn van kans 

'With half the team drunk, we don't stand а chance' 

Ь. *De helft van de ploeg dronken hebbend, maken we ... ' 
*'Нaving half the team drunk, we .. .' 

(7) а. Met Piet achter het stuur voelt Marie zich veilig 

'With Piet behind the wheel, Mary feels safe' 

Ь. *Piet achter het stuur hebbend voelt Marie zich veilig 

'Нaviпg Piet behiпd the wheel, Mary feels safe' 

ScramЫiпg the NP апd the ХР in (3) leads to ассерtаЫе results опlу if the NP is heavy 
eпough: if we change the NP in (5а) iпto merely the proper пате Cruyff, scramЫiпg 
becomes unacceptaЫe, as showп iп (8): 

(8) *Met in de verdediging Cruyff is Ајах verloren 

*With iп the defeпce Cruyff is Ајах lost 

ScramЫiпg is eпtirely impossiЫe if the met-coпstructioп coпtaiпs ап iпtransitive 
prepositioп: 

(9) Met die das от, zиl је geen kou vatten 

'With that shawl rouпd (your песk) you woп't catch а cold' 

*Met от die das zul је gееп kou vatteп 

The distriЬutioпal similarity to hebbend-coпstrиctioп, which Кlеiп takes to Ье indi
cative of the presence of ап empty verb iп the absolute constructioп, is showп Ьу ( 1 О) апd 
(11), which are parallel to (8) апd (9): 

(10) *Јп de defensie Cruyff hebbend, is Ајах verloren 

(11) ?Die das omhebbend, zulje geen kou vatten 

*Omhebbend die das zul је gееп kou vatten 

Note that the first senteпce iп (11) improves drastically wheп ап adverЬial expressioп 
like vanwege het koude weer 'because ој the cold weather' is iпserted iп the free adjuпct: 

(12) Die das omhebbeпd vanwege het koude weer, zul је gееп kou vatteп 

The adverЬial сап also оссш on the other side of the verb, as iп ( 1 З ): 

(13) Die das vanwege het koude weer omhebbeпd, zul је gееп kou vatteп 
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The relative similarity of the patterns in the absolute construction and the free adjunct 
construction that we see in (9)-(13) obfuscates the fact that the intransitive preposition от 
and the verb omhebben differ in their argument structure: die das in (9) is the subject of the 
intransitive preposition, while it must Ье the object of omhebben. If there were а complete 
distriЬutional similarity between the two constructions, we would Ье forced to say that, 
parallel to (14 ), there is а verb-particle comblnation of which the verb hebben has not been 
realised. 1 cannot begin to imagine what such а verbal parallel would look like. 

( 14) Die borrel is ор 
That drink is up (i.e. finished) 

Кlein invokes the non-application of the R-suppletion rule in the absolute construction 
as further support of his structure in (3). Let me explain what the R-suppletion rule is 
supposed to mean. What normally happens is that а pronominal such as dat changes into 
daar in the complement of а preposition, as shown in ( 15): 

(15)а. *Piet is niet tevreden met dat 

'Piet is not content with that' 
Ь. Piet is niet tevreden daarmee 

'Piet is not content therewith' 

The rule does not apply to the sequence met dat in the absolute construction: 
(16)а. Met dat nog allemaal voor de boeg moeten we hard doorwerken 

'With that still all ahead of us must we push on hard' 

Ь. * Daarmee nog allemaal voor de boeg moeten we hard doorwerken 
Кlein appeals to the non-adjacency of the preposition met and the NP under VP in his 

structure in (3); these two constituents are separated Ьу Comp and PRO in his analysis. 
However, it is clear that it is not adjacency that is at stake here but rather sisterhood: the 
two constituents must Ье sisters for the R-suppletion rule to work. Our small clause structure 
in ( 4) does not show the preposition met and dat in the Spec of the SC as sisters either, so 
on this score Кlein's analysis and ours are equally good (or bad). 

Let us now look at the validity of the PRO subject in Кlein's representation in (3). 
Consider the sentence in ( 1 Ь) once more: 

(1) Ь. Met voetbal ор ТV is er geen kip ор straat 

With football on TV is there no chicken оп street 
'With football on TV the streets are deserted' 

Кlein would have to assign the tree structure in ( 17): 

рр 

~~S' 
(17) 

1 Comp./1 

met \ ~VP:::-----.___ 
еЈ 1 NP.......-------=:::::Pp--y 

PRO 1 1 1 
voetbal ор TV е 

Note that а parallel sentence with hebbend is out altogether: 
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( 18) *Voetbal ор TV hebbend is er geen kip ор straat 
Football on TV having is there no chicken in street 

The ungrammaticality of ( 18) is due to the fact that PRO can hardly Ье said to Ье 
controlled Ьу geen kip. Participial constructions with hebbend do not differ in their control 
properties from other participle constructions. Кlein is unfortunately unaЫe to explain the 
relative acceptaЬility of (12) or (13) and the downright ungrammaticality of (18), which on 
his analysis have the same structure. Thus, the presence of an empty verb causes at least 
two proЫems for Кlein: in many cases there is simply no ассерtаЫе parallel and the PRO 
subject causes proЫems in the interpretation. And there is а further complication ! 

Кlein is forced to assume that met and hebbend cannot co-occur; he offers а statement 
to the effect that "evidently the preposition met somehow replaces the verb hebbend". There 
is thus а very specific relation between these two elements. Note that this co-occurrence 
restriction is not lifted Ьу filling the empty V-node with any other regular verb: this 
invariaЬly leads to а more serious ungrammaticality: 

( 19) *Met zijn vriendin bezoekend had Piet veel plezier 

With his girlfriend visiting had Piet much pleasure 

Now, this restriction does not hold in English: 

(20)а. With John singing in the choir, our performance will improve 

Ь. With his father having so much money, he shouldn't have any proЫem 

The difference between Dutch and English on this score may simply Ье one of 
subcategorisation: Dutch met selects for an АР and а РР but not for а VP, while English 
with accepts all three. That selection is the determining factor here is also borne out Ьу the 
fact that Dutch absolutes are also introduced Ьу zonder, 'without', which does not accept 
АР complements, but does accept other verbs than the participial hebbend, а fact, inciden
tally, that Кlein would Ье unaЫe to account for: 

(21)а. Zonder Cruyff in de spits kan Holland het wel vergeten 

Without Cruyff as centre forward can Holland it forget 

Ь. *Zonder de helft van de ploeg dronken kwamen we thuis 

Without half of the team drunk саше we home 

с. Zonder ook maar een moment te aarzelen gaf hij antwoord 

Without even а moment to hesitate gave he answer 

English without is more liЬeral in its selection possiЫities; it allows АР, РР and clausal 
complements: 

(22)а. Without their father present, the children were at loss what to do 

Ь. Without John in the chair, the meeting will end in а shamЫes 

с. Without John driving the car, we will arrive much too late 

As а final argument against Юein's fully clausal structure with а PRO subject, let us 
consider the German mit-construction. Consider the cases in (23 ): 

(23)а. Mit dem Hut in der Hand kommt тап durch das ganze La.nd 
Ь. Mit dem Gepii.ck im Flugzeug kann die Reise jetzt anfangen 

с. Mit dem Fenster offen schlii.ft тапп meist besser 
1 

Кlein would have to provide (24) as the structtire of the third sentence in (23 ); this 
would Ье in keeping with his generalised structure in (3): 
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(24) рр 

P~S' 
/----Comp S 

mit 1 NP/ --ур 
0 1 NP~V 

PRO ~ 1 1 

DET Fenster offen е 

Accepting this structure implies that V governs the object NP, incorrectly assigning 
Accusative Case. If,however, we base ourselves on the structure in (25), we get the correct 
prediction: mit assigш the Dative Case: 

(25) рр 

Р~АР 
lit Spec /'---_t, 
~А 
DET Fenster 1 

offen 

Let us not belabour the point any further: the arguments that Кlein adduces do not 
appear to argue in favour of а fully clausal structure with an empty verb that must Ье 
interpreted as have. 

2. The reductionist view 

From what 1 have said just now, it follows that the structure of the absolute construc
tion introduced Ьу metlmitlwith that 1 have adopted must Ье as in (26): 

(26) рр 

р~р 
Spec/~X' 

x/~ompl 
In this structure the NP is the subject of the small clause, which only depends оп Р 

for Case. The thematic role of the NP is assigned Ьу the head of ХР. 

In а sense, the structure in (26) has all the unnecessary trimmings pared away, with 
only the bare bones of clause structure remaining. It incorporates Jackendoffs idea that in 
X-bar syntax the subject is in the specifier position, and Stowell's conception of the subject 
as а specifier in all nexus constructions. 1 will now provide one more piece of evidence to 
show that with-absolutes with а verbal nucleus can also Ье fitted in the general framework 
of small clauses. Consider the examples in (27): 

(27)а. With Јоhп to look after the childreп, ". 
Ь. With Јоhп to look after t, ". 
с. With the boat still to decide оп t, we set out оп our journey 
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We have seen that John receives Case from the external Case assigner with. The first 
sentence of (27) shows that John is the subject with respect to the verb, but the second 
sentence shows that John is the object of the verb. The third sentence of (27) lacks the 
locality interpretation, which may Ье found in the amЬiguous sentence in (28), but which 
is clearly absent in the regular passive variant in (28Ь): 

(28) а. They decided on the boat 

Ь. The boat was decided on 

This shows that the empty category in the second and third sentences of (27) is the 
trace ofNP-movement. The alternation oflexical NP and trace in the first two sentences ot· 
(27) can Ье analysed in teпns of Burzio's generalisation as customary in NP-movement in 
passive clauses. This makes (27Ь) essentally а passive sentence. How do we fit infinitival 
complements to with into а general format of SCs as depicted in (4) and (26)? We may do 
this as follows: assume that infinitival to is а preposition (as advocated in Emonds 1985) 
and we get the structure in (29) for (27Ь ): 

(29) рр 

р~рр 
~ith NP~P' 

J~hnk P~VP 
to SP,e/-------V' 

Ј v-------~р 
~r & 

In this tree structure the verbal nucleus look after appears as а complement of the 
preposition to. This analysis makes it possiЫe to use only the major lexical categшies V, 
Р, А and N in our tree structures. То the extent that such "bare" representations successfully 
manage to convey essential syntactic relations, they should Ье considered seriously. Note, 
however, that there is an influential counterproposal extant in the literature, which you 
рrоЬаЫу all know about. ln this altemative to is the head of IP. This brings me to the subject 
of functional projections. 

3. The emergence of functional structure 

From the mid-eighties not only the major lexical categories V, N, А and Р were 
supposed to project in the syntax, but such non-major categories as Aux and Comp were 
regarded as heading their own projections, which were subsequently dubbed IP and СР. lt 
is impossiЫe to go into all the reasons for the emergence of functional categories (see 
Hornstein & Lightfoot 1994 for а good recent survey), but а simple example of the evidence 
on which а functional category may Ье postulated may Ье useful here. Consider the case of 
negative elements like not and never in English. Negation has been used to show that а 
further subdivision of the class of non-major categories can Ье made: the English not and 
never, although both negative elements, differ in their distriЬution, which has implications 
for their syntactic status. Consider the sentences in (31): 

(30)а. *John not goes to opera peiformances 
Ь. John does not go to opera performances 

с. John never goes to opera performances 
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Let us assume that the basic clause structure of Eпglish is as iп (32), where 1 is the 
base positioп of the iпflectioп. 1, or lпfl, domiпates the iпflectioпal features of the clause, 
поtаЫу Тепsе апd Agreemeпt. From (30а) we gather that not somehow makes it impossiЫe 
to liпk up the iпflectioпal features uпder 1 with the head of the VP. The result is that do 
support is пecessary, as iп (30Ь). Now, never, although а пegative word, does поt call up 
do-support, as showп Ьу (30с ). We сап explaiп the coпtrast if we assume that not coпstitutes 
ап iпterveпiпg head betweeп 1 апd V, as iп (33). However, never is поt ап iпterveпiпg head 
апd does поt preveпt the iпflectioпal elemeпts uпder 1 from linkiпg up with V. This сап Ье 
fonnalised Ьу makiпg never ап adjuпct to VP, as iп (31). 1 

(31) а. 

Ь. 

с. IP 

NP~~I' 
1 --------"'ур 

AD{"------yp 

1 1 
v пever 

At this poiпt 1 waпt to iпtroduce опе further refiпement into (31 ), the so-called 
Split-lпfl hypothesis. This meaпs giving the inflectioпal features Tense апd Agreement their 
own projections iп the syntax, so that а fully specified clausal structure looks like what we 
have in (32), where опlу the relevant inflectional heads are specified. Agaiп, 1 caпnot now 
go iпto the evidence for makiпg these features heads of their own projectioпs; it is based 
on French, iп which three verb positioпs appear to Ье пecessary to accouпt for the various 
word orders that are found in teпsed clauses and infinitival clauses of the verb iп relation 
to negation. Опсе again 1 refer you to Homstein & Lightfoot (1994) f or а survey, or to 
Pollock ( 1989) f or the original idea: 

(32) С - AGRs - Т - AGRo - V 

ln negative seпteпces the seпteпtial negation NEG may Ье inserted between AgrS and 
Т, at least in Eпglish. Other possiЬilities, notaЫy for the Slavic languages, have been 
suggested in Tomic and Beukema ( 1994 ). Јп order to explain the word order possiЬilities 
iп mапу languages which пееd to Ье accommodated Ьу the theory of phrase structure, phrase 
structure has опсе again had to become "richer", which has пatшally led to а coпsideraЫe 
iпcrease in hierarchical structшe. V ariatioп between languages is now geпerally thought to 
reside in differeпces in the use of fuпctional structшe. 

1 Note that iп their treatmeпt of пegatioп iп small clauses Cardiпaletti & Guasti ( 1993) exploit the differeпce 
betweeп the пegatioп coпstituting its оwп fuпctioпal projectioп or beiпg ап adjuпct to ХР in small clauses. Their 
view is that пegatioп iп small clauses is ап adjuпct, апd they provide evideпce that full-Ыowп senteпtial пegation 
differs iп some respects from small-clause пegatioп, thereby warraпting а differeпt categorial status. Their view 
deserves serious consideration; however, since they are not willing to grant small clauses ап extended fuпctioпal 
structure, their categorisatioп of пegatioп as ап XP-adjuпct leaves the issue undecided. 
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4. Functional structure and small clauses 

1 showed that on the "bare" view of small clauses, which includes the idea that а 
subject position is present in all lexical categories, their category status is ХР, with Х а 
variaЫe over V, N, А and Р. The subject is then located in the specifier of ХР. Now, one 
of the facts that we have so far overlooked, but that we need to take into account in the 
representation of small clauses is concemed with the following agreement facts, noted in 
Haegeman (1994: 125): 

(33)а. Је considere [sc le gari;on tres intelligent] 

Ь. Је considere [sc la fille tres intelligente] 

с. Је considere [sc les gari;ons/les filles tres intelligents] 

The adjectival head of the small clause intelligent shows agreement of numЬer and 
gender with the subject. Agreement phenomena of this kind are inflectional operations that 
do not affect the syntactic category of the base word; the adjective remains an adjective. 
They merely add an extra element. In early generative grammar, the only way of formally 
expressing agreement morphology in the syntax would Ье Ьу using syntactic features of the 
type [а number] and [а gender] on the subject NP and а copying transfonnation of some 
kind that copies these features onto the verb. Rules of this kind have been out of fashion 
for some time now. As we saw above, in recent approaches agreement and other inflectional 
elements are allowed their own projections. Haegeman proposes that the small clause in 
(33) is not а bare SC but that there is an extra functional projection, which she calls AGRP, 
with the subject in the Spec of the AGRP. Evidently, on this account the subject has been 
moved from [SpecAP], where it receives its 8-role, to [SpecAGRP], the first availaЫe Case 
position. This, Ьу the way, is the most important reason to have functional structure over 
lexical heads: functional heads like AGR make landing sites availaЫe, both in terms ofhead 
movement and in tenns of ХР movement. In the representation in (34) the head of the AGRP 
dominates the agreement morphology and govcrns the АР complement. The agreement 
morphology can thus Ье realised on the head of the АР. Note that the adjective cannot 
incorporate into AGR since the word tres would then Ье stranded on the wrong side of the 
adjective. If we accept all this, we get something like the tree structure in (34):2 

(34) V' 
/~ 

V А~Р 

NP~ ~AGR' 

la fillej /\ 
AGR АР 

NP~' 

~ 
tj tres intelligente 

2 Note that the distinction between AGRs and AGRo is not made here, and that the position of the adverb 
tres is left unspecified. 
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Small clauses are AGRPs on this view. AGR as а functioпal head in (34) has ап overt 
realisation, but there are languages in which overt agreement does not seem to Ье present 
at all. Chinese has Ьееп argued to Ье such а language, but Chiu (1991) has convincingly 
shown that an abstract AGR head must Ье posited even in Chinese. An abstract AGRs head 
has been posited also in Kayne ( 1993) to account f'or participial concord in the Romance 
languages. In what follows, we will adduce other evidence to show that we пееd to 
incorporate fuпctional projections iпto small clauses. The evidence we will bring to bear 
on this issue derives from the presence of particles and negation in the small clause. 

Particles in small clauses 

The lexical basis of present-day geпerati ve grammar has been clear ever since As pects. 
Iп particular, the concept of selection or subcategorisatioп has been influential in the 
determination of syntactic structure. The Aspects type of subcategorisatioп has since been 
replaced Ьу а consideration of the argument structure of the predicate; grammatical relations 
like "subject" and "object", which are projected оп specific positions in the tree, are encoded 
in the 8-grid of the predicate. That SC complements are also selected Ьу the matrix verbs 
can Ье shown Ьу the occurrence of verb-selected particles in them: 3 

(35)а. 1 took [youfor your better] 

Ь. 1 regarded [him as ту brother] 

с. 1 find [you 0 very brave] 

d. Ich betrachte [es als / *fiir / *@ verniinftig] 

е. lch halte [ es *als / fiir / * 0 verпiinftig] 
f. Ich finde [es *als /* fiir / 0 vemiinftig] 

g. Је preпds [Jean pour un lache] 

h. Је regarde [Jean сотте un idiot] 
i. prendo [Gianni per un codardo] 

Various languages thus testify to the preseпce of subcategorised particles iп small 
clauses. In all the examples of (35) the SC is а complement of the matrix verb, and the 
subject of the SC gets its 8-role from the SC predicate. 

А small digressioп at this point. That the NPs уои, him, es, Јеап and Gianni in the 
various sentences iп (35) really function as subjects - and not as objects of their matrix verbs 
- should Ье clear from the following diagnostics: 

1. the subject of an SC can function as an antecedent f or an anaphor inside the predicate 
of an SC. 

2.the subject induces opacity on the SC: an anaphor may not take а c-commanding 
NP outside the SC as а Ьinder. 

3.The subject of the SC functions as an islaпd with respect to extraction. 

4.The subject is not governed from within the SC: the range of possiЫe NP-types is 
determined as а function of the SC to its outside syntactic enviroпment. 

5.The subject of the SC may Ье 8': it may either Ье filled Ьу an expletive or Ье the 
target of NP-movement. 

3 The discussion of subcategorised particles in small clauses owes а great deal to Starke (1994), which 1 
gratefully acknowledge here. 
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These diagnostics are shown Ьу the following sentences: 
(36) 1 consider [sc John proud of himselj] 

(37) John considered [sc Mary taken with herself/*himselj] 

(38) *The friendsi that 1 consider [sc the behaviour of ti exemplary] 
(39)а. John considered [sc Mary competent for the јоЬ] 

Ь. She proved [sc ti а good companion] 

с. *Her proot· (of) [sc fi а good companion] 
(40)а. We saw [sc it rain] 

Ь. With [sc the childreщ to look after ti], ... 

(36) is straightforward. (37) shows that the subject Mary Ыocks the relation of' an 
anaphor in the predicate of the SC with а potential Ьinder outside the SC. In (38) the trace 
is embedded in the subject, on а right-hand branch. Since the subject itself is on а lef't-hand 
branch, extraction is predicted to Ье impossiЫe. In (39а) the subject of the SC Mary is 
licensed since there is an outside Case assigner f or it. Since verbs can govern across the SC 
boundary, the trace in (39Ь) is properly governed. Nouns cannot, however, govern across 
а SC boundary; so (39с) is predicted to Ье ungrammatical, which it is. Finally, in (40а), 
since internal arguments must receive а 8-role, it cannot Ье an internal argument of' see, so 
it must Ье the subject of rain. In ( 40Ь) we see NP-movement of the internal argument of 
look after to the subject of the SC. 

We shall take this type of evidence to Ье conclusive for estaЫishing the subject status 
of the firstNP in the SC in (35) as well. Note, however, that all these diagnostics say nothing 
about the position of the subject: they merely indicate that there is а constituent in the SC 
that has subject properties. 

Let us now have а look at the other constituents of the SCs in (35). First, consider the 
particle. If we take seriously the fact that the matrix V selects the particle, we are forced to 
conclude that the particle has an independent status since it can neither Ье in the Spec of 
the SC nor can it Ье equated with the predicate, which assigns the external 8-role to the 
subject. If we adopt the bare SC approach, which has the subject in the Spec of the SC and 
the Pred as the constituent containing head of the SC and no other projections, there is 
simply no room for the particle. It is important to estaЫish that the particle is not а maximal 
projection but а head; just like the preposition, the particle may Ье stranded in those 
languages that allow P-stranding, as appears when (41) is ~ompared to (42): 4 

(41) а. Who did уои turn to? 

Ь. What do уои take те for? 

(42) а. *Wen stimmst dufйr? 

Ь. *Was betrachtest du mich als? 

If the particle behaves just like а preposition with respect to stranding, it must Ье а 
head. If this is so, there must Ье at least two projections in the SC, one of which is headed 

4 This is not to say that Prt=P in all ca~es: the small clause Prt construction allows extraction and cliticisation 
more readily than РР complements, а fact duly noted Ьу Starke: 
(i) *de quoii est-ce que tu votes [pour Је principal responsaЫe ti]? 
(ii) ?de quoii est-ce que tu Је tiens [pour (Је) principa] responsaЫe ti]? 
(iii) ?tu l'eni tiens [pour (le) principal responsaЬle ti]? 
(iv) ?tu ]'ещ votes [pour (Је) principa] responsaЫe ti]? 
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Ьу the particle. As 1 said above, а bare small clause representation does not allow for this. 
А further question pertains to the relationship of the particle to the lexical predicate of the 
SC. The particle functions together with the predicate as а constituent; it can Ье extracted 
Ьу wh-movement and act as а constituent under clefting: 

(43)а. [Pour qui]i est-ce-que tu те prends ti? 
Ь. [Als was]i betrachtest du mich fi ? 

с. It was [as а total failure]i that Bill regarded the cake ti 

Since the particle projection can also Ье extracted separately, it is clear that the particle 
cannot Ье in the same projection as the predicate. However, if the predicate is viewed as 
the complement of the particle, with the particle occupying its own projection as а head, 
the facts in (42) and (43) follow from there being two projections in the SC. The facts in 
(42) and (43) thus argue for the presence of а functional projection containing the particle 
as its head over the predicate ofthe SC. This is represented in (44), in which only the major 
constituents are provided: 

(44) sc 
.~ 

subJecti FP 

Spe~F' 
F~XP 

Prt Spe~X' 
t i х 

We have now estaЫished а structural similarity between full clauses and small 
clauses: they both contain functional projections. The question that now arises is whether 
the functional projections for the two types of clauses need to Ье distinct or whether they 
can Ье similar. А decision on this point hinges, to а great extent, on the category status of 
Prt in the SC; if we manage to assimilate this to one of the existing functional heads, we 
would have estaЫished а cross-categorial generalisation, in that both SCs and full clauses 
would Ье of the same category. How do we set about deciding this? We know that, in the 
case of full complement clauses, it is the complementiser that is selected Ьу the matrix verb: 
wonder requires а [ +wh] complementiser (if), whereas think requires а [-wh] complemen
tiser (that). Starke (1994) notes that in Korean the SC particle Ш the same as the comple
mentiser of full clauses; in both cases it is ko. Не quotes the sentences in (45) in support of 
this claim: 

(45)а. Suna-nun [Minsu-lul yongliha-ta-ko] yoki-nun-ta 

Suna-Top Minsu-Acc intelligent-Aff-C0 consider-Pres-Aff 
'Suna considers Minsu intelligent' 

Ь. Suna-nun [Minsu-ka kuch'aek-ul 
Suna-Top MinsuNom book-Acc 

'Suna said that Minsu read that book' 

ilk-oss-ta-ko] malha-oss-ta 
read-Past-Aff-C0 say-Past-Aff 

On the basis of this evidence, we might claim that the Prt in ( 44) is in fact С and that 
consequently FP in ( 44) is СР. This move would also allow room inside the SC for other 
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FPs, since the presence of the highest functional projection entails the other independently 
estaЫished functional projections. 

Suppose we fill in СР for FP in ( 44 ); we then need to consider what the СР headed 
Ьу Prt is "associated to", in other words which lexical head would Ье associated with the 
СР and ЈР projections. We know that, in а full tensed clause, the IP (or AGRP and ТР, if 
you prefer the split-Infl hypothesis) is the c-commanding FP for the VP, or, to put this in 
Grimshaw's (1991) terms, that the "extended" projection of the verb ends at С. In general, 
FPs are higher, c-commanding projections for lexical elements. Can the Prt =С Ье directly 
associated to the Pred of the SC? Consider the predicates of the SCs in ( 46): 

(46) 1 regard [sc Sue as competent/under the influence/a maniac] 

If we spell out these predicates as real clauses we get the VP back, with the null verb 
that has frequently been postulated in resultative SCs and that is overtly present in copula 
constructions: 

(47) regard [sc Sue [ср as [VP[V 0] AP/PP/DP] 

The Pred of the SC is thus а complement to an empty V-head, in the same way that 
copular predicates are complements of Ье. Note that the empty verb is emphatically not 
specified as coпesponding to any specific lexical element; it is merely а null verb. Of course, 
this is џ.оt the only construction in which а null verb has been postulated: Kayne has recently 
proposed that the realisation of have and Ье is based on an underlying null verb with а РР 
complement. Have results from the incorporation of the P.reposition into the null verb, while 
Ье surfaces as the verb if no such incorporation takes place. The structure in ( 47) is а surface 
structure since the subject has been moved from its 8-position to the closest availaЫe Case 
position. This also gives us а lever on the categorial label of what is dubbed SC in ( 47). 
Note that the representation in (47) has the subject Sue outside the СР. This presupposes 
that we can provide evidence first that the subject is not in [SpecCP]. Since we can front 
the СР in ( 4 7) without the subject (stranding the subject as it were ), the subject has to Ье 
outside the СР: 

(48) Ftir was hiiltst du mich? 

De quoi as-tu traite Jean? 

Since SC subjects of complement SCs standardly receive accusative Case, and since 
accusative case is standardly taken -since Pesetsky 1989 and Johnson 1991- to ь~ assigned 
in [SpecAGRoP], we finally aпive at the conclusion that the S-structure category label of 
complement SCs must Ье assumed to Ье AGRoP. The final structure we now aпive at for 
the sentence / regard Sue as clever is given in (49), in which it is assumed that the matrix 
V has moved from its own VP through AGRo to а higher functional position that can harbour 
verbs; it must have moved through AGRo since, in that position, accusative Case is assigned 
in а Spec-head configuration: 
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(49) FP 

" F' 

F/ "'лGRoP 
reg

1
ardk NP/ ~AGRo' 

S~ei А~о"-... VP 

~ Spe(/~V" 
V ~СР 
1 /'-........ 
tk Spec С' 

c/' ....... vP 
1 /............._ 

as Spec -............._V' 

t~ v /"лр 
1 /1 

0 Spec А' 
1 1 
ti А 

1 
clever 

The evidence we derive from particle constructions can thus Ье shown to confirm 
Haegeman's classification of SCs as AGRPs, more particularly as AGRoPs. 

5. Conclusion 

It seems that at the end of our discussion of SCs the wћeel ћаs соте full circle. Our 
starting point was an examination of whether it was justifiaЫe to posit an S-bar in the 
complement of the preposition introducing the absolute construction in Dutch. Our findings 
tended towards а rejection of this proposal, on account of its incompatiЬiliy with the data 
and the incoпect predictions it made. We then developed an alternative that featured а 
"skeleton" or "bare" small clause implementation. On the basis of agreement facts, 
especially facts pertaining to the selection of particles in SCs that we gleaned from а number 
of languages, we aпived at а structure that involves а number of functional projections. 
This structure seems more complex than the one we began with and rejected eventually. 
Yet, there is а difference: the functional projections AGRsP, ТР and AGRoP, the so-called 
extended projection of the verb, are all independently motivated: AGRsP is necessary for 
the assignment of Case to the subject, ТР is necessary for the verb to acquire its tense 
features and AGRoP is necessary for the object to acquire its Case. That the subject of the 
SC ultimately ends up in the Spec of AGRoP is not surprising because that is where it 
receives accusative Case. The incorporation of functional projections in the structure of the 
clause has made it possiЫe to unify the various mechanisms that were previously necessary 
to provide Case: government to assign accusative Case, SHAG to provide for nominative 
case and ЕСМ to provide for accusative Case marking to subjects of inf'initivals. Since the 
canonical structural relation involved in Case assignment is now taken to Ье the relation 
between а head and its specifier, and since each functional projection features а specifier, 
one type of Case relation suffices: Spec-head agreement. 
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