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О ДВОКЊИЖЈУ ЗБОРНИКА СА ОСМОГ НАУЧНОГ СКУПА 
МЛАДИХ ФИЛОЛОГА СРБИЈЕ

На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одржан је 2. априла 
2016. године Осми научни скуп младих филолога Србије. Скуп се тако прибли-
жава својој десетогодишњици па се с правом може сматрати да је већ постао 
традиционалан, са сталном, непромењеном темом: Савремена проучавања језика 
и књижевности. Још нешто повезује свих тих осам година скупа, а то је да од 
првога па до овога осмога научног скупа младих филолога на њему учествују 
не само млади филолози из Србије. Истина, највише их је са разних државних и 
приватних факултета у Србији на којима се изучава филологија и Института за 
српски језик, али ни један од осам одржаних скупова није био без учешћа младих 
филолога из других земаља, како оних насталих од бивших југословенских репу-
блика, тако и из других словенских и несловенских земаља. На овом, осмом ску-
пу младих филолога с рефератима су учествовалa 143 млада филолога, од чега 61 
с лингвистичким темама, а 82 с темама из књижевности. Скуп је традиционално 
радио у језичким и књижевним секцијама. 

Велики број учесника и ове године захтева да се реферати штампају у два те-
матски спецификована зборника: у првоме су окупљени реферати који припадају 
области савременог проучавања језика, док се у другоме штампају на скупу пре-
зентовани радови што припадају области савременог проучавања књижевности.

Будући да се сваки рад уврштен у зборник рецензира, нормално је да сви 
на скупу поднесени реферати нису уврштени у зборник. То је онима чији су и 
реферати уврштени и онима чији реферати нису задовољили критеријуме ре-
цензената подстрек да на наредним скуповима буду бољи: први да се одмере у 
односу на резултате постигнуте у претходној години, другима да завреде да им 
радови буду и штампани.  

Будући да је општа тема доста широка, готово да нема ниједне језичке или 
књижевне области којој није посвећен неки од радова у зборнику. Не само што 
радови покривају све области лингвистичке и књижевне науке, него они показују 
методолошко богатство у анализи различитих тема. Лако је уочити велики број 
традиционалних и модерних методолошких приступа у различитим језичким и 
књижевним (под)дисциплинама који су примењени у радовима оба двокњижја. 

Тако су радови младих филолога што их доноси двокњижје зборника са 
Осмог  научног скупа младих филолога показали да младалачка жеља за науком 
и њеним изазовима представља добар мотив за научно усавршавање и напредак. 
Томе је најбољи показатељ списак учесника са првих научних састанака младих 
филолога: данас је већина њих већ докторирала, и са рефератима учествује на 
најзначајнијим националним и међународним скуповима, вероватно се стално 
подсећајући почетака које су имала на скупу младих филолога. Исто желимо и 
учесницима Осмога научног скупа, очекујући их на овогодишњем деветом.  

Крагујевац, 22. 2. 2017. год. Проф. др Милош Ковачевић 





О ПРВОЈ, ЛИНГВИСТИЧКОЈ КЊИЗИ ЗБОРНИКА СА 
ОСМОГ НАУЧНОГ СКУПА МЛАДИХ ФИЛОЛОГА СРБИЈЕ

Прва књига зборника са Осмог научног скупа младих филолога Србије, одр-
жаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 2. априла 2016. годи-
не, а чија је традиционална тема Савремена проучавања језика и књижевности 
– штампани су само реферати који припадају лингвистичкој тематици скупа. И 
то не сви реферати који су поднесени на скупу, него само они који су позитивно 
рецензирани, а њих је у овој књизи зборника 24.  

Та двадесет и четири лингвистичка прилога према тематици разврстани 
су у зборнику у следећих пет тематских целина: I) Морфолошка и лексиколошка 
проучавања (пет радова), II) Синтаксичка и стилистичка проучавања (седам 
радова), III) Примењенолингвистичка проучавања (седам радова), IV) Анализа 
дискурса и транслатологија (три рада), и V) Језичка политика (два рада).  

Реферати, како се из њихове условне дисциплинарне класификације види, 
укључују синстемсколингвистичка и интердисциплинарна поља истраживања, 
на корпусу различитих појединачних језика или контрастивно, са дијахро-
нијским и/или синхронијским приступом када је реч о граматичким (морфо-
лошком и синтаксичком) нивоима анализе. Сама та чињеница условила је при-
мену различитих методолошких поступака и чистолингвистичких или „комби-
нованих” метода истраживања.  

Радови што чине овај зборник показују да је он сродан зборницима са пре-
тходних скупова пре свега по томе што ти радови репрезентују већину систем-
сколингвистичких и интердисциплинарно лингвистичких области, али и по 
томе што су у њима примењени и модерни методолошки лингвистички присту-
пи у анализи изабраних предмета истраживања. Посматрани из тог угла, радови 
штампани у овом зборнику представљају врло вредне лингвистичке прилоге, 
за које би се, у немалом  броју случајева, пре могло помислити да су их писали  
искусни лингвисти, а не лингвисти који тек закорачују у науку, или су у науци тек 
однедавно направили прве кораке. Зато ће овај зборник бити од користи свим 
филолозима, јер радови што их зборник доноси представљају значајан помак у 
разрешењу или тек постављених или често постављаних језичких питања. Из тих 
разлога лингвистички зборник са овог Осмога научног скупа младих филолога 
– не само са задовољством него и са поносом  учесника и организатора – пре-
дајемо јавности, прикључујући га зборницима са претходних научних скупова 
младих лингвиста на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, а исто- 
времено најављујући следећи Девети научни сусрет младих филолога Србије. 

Крагујевац, 22. 2. 2017. Проф. др Милош Ковачевић      
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Марија Јанковић1

Крагујевац

НЕРАЗДВОЈНИ ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКС ver- У НЕМАЧКОМ 
ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

У раду се анализира нераздвојни префикс ver- у немачком језику, са циљем 
испитивања његове семантике. Поред тога, у раду се утврђују еквивалентни префикси у 
српском и контрастирају се творбени обрасци глагола у оба језика.

Кључне речи: префиксација, нераздвојни префикс, глагол, творба речи

1. Увод

Један од најчешћих префикса за деривацију глагола у немачком језику је не-
раздвојни префикс ver-.2 С обзиром на то да овај префикс има широк спектар 
значења и да се може јавити у различитим творбеним обрасцима, он нема свој 
кореспондент у систему српског језика, али има бројне еквиваленте. Предмет 
овога рада је вербални префикс ver- у немачком језику и његови преводни ек-
виваленти у српском, на примеру речника валентности глагола Wörterbuch zur 
verbvalenz Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch М. Ђорђевића и У. Енгела (Ђорђе-
вић и Енгел 2009: 587–638). У речнику је наведено укупно 117 одредница, тј. лема 
које чине глаголи са префиксом ver-. Неки глаголи заузимају више лема, тачније, 
реч је о варијантама леме,3 јер ти глаголи отварају различите могућности за ре-
ченични план, пошто носе другачију семантику. 

У раду се најпре анализира семантика префикса ver-, потом се утврђују 
еквивалентни вербални префикси у српском језику и анализира се њихова се-
мантика. Најзад, у рад је укључена контрастивна анализа творбених образаца у 
немачком и српском језику.

2. Семантика глагола са префиксом ver- 

Поред тога што су веома бројни, глаголи са префиксом ver- такође су се-
мантички разнолики. Различита значења која маркира префикс ver- произилазе 
из тога што су првобитно постојала три различита префикса: faur (‘vor, vorbei’), 
fra (‘weg, von’) i fair (‘hindurch’), која су се временом стопила у префиксу ver- (в. 
Флајшер 1974: 330). У литератури постоји консензус око тога да се глаголи са 
префиксом ver- могу сврстати у више семантичких група или категорија, али се 
њихов број разликује од аутора до аутора. 

Флајшер (1974: 330–331) сматра да префикс ver- има функцију изразите пер-
фективизације, а сврстава га у групу префикса без хомонимне слободне морфе-
ме. Флајшер и Барц (1995) наводе три могућа значења ver–глагола:

1 marijajankovic@yahoo.com 
2 За разлику од немачког, поделу на раздвојне и нераздвојне префиксе српски језик не познаје.
3 Различите семеме истог глагола
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1. перфективност – потпуно спровођење неке радње. Ови глаголи могу се, 
у зависности од семантике основе (Basissemantik), поделити у поткате-
горије које, поред перфективности, садрже још нека специфична семан-
тичка обележја: ‘повезивање’ (verheiraten, verkitten, verknüpfen...), ‘резулта-
тивно’ (verarbeiten, verbacken, verheizen...), ‘локално, динамично’ (verjagen, 
verreisen, versetzen...);

2. модалитет (‘погрешно’; ‘негативно’): sich verfahren, verwählen, verrechnen; 
verachten, verletzen, versagen...;

3. интензивирање значења основе: verbleiben, verhelfen, vermeiden, verwarnen... 
(уп. Флајшер и Барц 1995: 325–326).

Енгел и Мразовић (1986: 50) дефинишу префикс ver- као најпродуктивнији 
вербални префикс који код глагола маркира: резултативност (verheilen, versetzen, 
verarbeiten, versummen, verhungern), негативност, тј. неправилност (verschütten, 
sich verschreiben, versalzen) или орнативност (verchromen). Хелбиг и Буша (2005: 
64; 544) истичу да се префиксом ver- постиже промена акционалности, тј. пер-
фективизација, али некад и негација глагола.

Префигиране ver–глаголе Моч (2004) наводи за илустрацију чак 18 различи-
тих семантичких образаца (уп. Моч 2004: 57–143), при чему се, поред творбе и 
значења, уважава и валентност глагола. Уколико бисмо пак посматрали само се-
мантику, без детаљног освртања на број допуна, 18 семантичких група које Моч 
наводи могле би се свести на следећих седам:

1. резултативност – у ову групу спадају глаголи који означавају завршну 
фазу неког дешавања/стања или пак носе сему ‘потпуно’:

 verabreden, verabschieden, verändern, verarbeiten, verdanken, verdienen, ver-
fügen 2, verführen, vergehen, sich vergleichen, verhaften, verhungern, verklagen, 
verlangen, sich verlassen, verlaufen, vermuten, verordnen, verschließen, verschrei-
ben, versehen, versetzen, versichern, verspotten, versprechen, verstehen, (sich) 
versuchen, verteidigen, verteilen, vertreten, verurteilen, verwenden, verzeihen, 
verzichten, verzollen.

Готово сви глаголи са префиксом ver- означавају резултативност, јер је сам 
префикс често заслужан за промену акционалности глагола (процес  резул-
тат). Међутим, неки ver–глаголи, поред резултативности, могу означавати и:

2. неправилност/негативност радње – углавном рефлексивни глаголи који 
носе сему ’погрешно’ или мање прозирни транзитивни глаголи који озна-
чавају негативност или неправилност радње:

 sich vergehen, sich verlaufen, sich verlieren, sich verschreiben, sich versprechen; 
verachten, verbieten, verhindern, verletzen, verpassen, verraten, versagen, 
verwechseln;

3. орнативност – ове глаголе Ђорђевић и Енгел (2009) не наводе у свом 
речнику, али у њих спадају глаголи попут: verglasen, versilbern, verchromen, 
vernickeln, verwalden, versanden, vereisen4;

4 Код орнативних глагола није реч о чистој префиксацији, већ о номиналној основи на коју се 
додаје циркумфикс, чији је саставни део префикс ver- (ver- + glas + -en).

Нераздвојни глаголски префикс ver- у немачком језику и његови еквиваленти у српском
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4. промену места – глаголи који подразумевају напуштање неког места или 
пак доспевање на неко друго место:

 verbergen, verfolgen, sich verfügen, verlassen, versetzen 3, verstecken;

5. преузимање особина – ови глаголи подразумевају да актанти преузимају 
одређене особине, а те су особине садржане у основи глагола која је адјек-
тивског порекла:

 verbessern, vergrößern, verlängern, veröffentlichen, sich verspäten;

6. повезивање – актанти се међусобно повезују:
 (sich) verbinden, vergleichen, sich verlassen, versetzen 2, verstehen 3, sich 

verstehen 6;

7. поседовање/непоседовање – глаголи који означавају да актант нечим 
располаже/губи располагање5 над нечим:

 vererben, vergessen, verfügen 1, verkaufen, verlieren, vermieten

3. Еквивалентни префикси у српском

У свом речнику валентности, Ђорђевић и Енгел (2009) сваком од глагола 
са префиксом ver- контрастирали су глаголе на српском, као њихове преводне 
еквиваленте6. И у српском је, углавном, реч о префиксацији као творбеном мо-
делу, при чему се јављају следећи префикси (аломорфи префикса наведени су у 
заградама): 

1. до-
 verabreden – договорити; verabschieden – донети/доносити.

Префикс до- јавља се само када у немачком имамо спој префикса ver- и 
ab- (verab-). 

Оба гладола (договорити, донети) означавају резултативност.

2. из- (и-):
 verabschieden – изгласати; sich verhalten 2 – изгледати; sich verlaufen 3 – из-

губити се; (sich) verlieren 1-4 – (из)губити се; vermieten – издати/изнајми-
ти; verraten – издати/изавати; verspotten – исмејати7.

Овај префикс је стално продуктиван, нарочито као средство за перфекти-
визацију (в. Клајн 2002: 254). Глаголи изведени помоћу префикса из-, које нала-
зимо у речнику као преводне еквиваленте са префиксом ver-, имају значење ре-
зултативности (изгласати, изгледати, исмејати), негативности/неправилности 
(изгубити се) и поседовања/непоседовања (изгубити, издати, изнајмити).

3. на-:
 verfolgen 2 – настојати; verführen – навести/наводити; sich vergleichen 2 

– нагодити се/нагађати се; vermuten 2 – (на)слутити/наслућивати; ver-
ordnen 1 – наредити/наређивати; versehen – набавити/набављати.

5 материјално (као у: verkaufen) или духовно (као у: vergessen).
6 Аутори наводе оба аспекта глагола: перфективни и имперфективни.
7 аломорф и- као последица једначења сугласника по звучности, а потом губљења сугласника:  

из- + смејати  иссмејати  исмејати
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Глагол настојати нема перфективни облик, као ни други глаголи на -стоја-
ти (Клајн 2002: 241), а због промене значења у односу на основни глагол, не 
може се ни дефинисати његово значење. Остали глаголи са префиксом на- које 
налазимо као преводне еквиваленте ver–глагола означавају резултативност (на-
редити, наводити, нагодити се, наслутити) и промену места (напустити).

4. о-:
 sich verabschieden – опростити се/опраштати се; verdächtigen – (o)сумњи-

чити; vererben – oставити/oстављати (у наследство); sich vergehen 2 – 
oгрешити се/oбешчастити; verletzen 1 – oгрешити се; verraten – oдати/
oдавати; versichern 3 – oсигурати/oсигуравати; sich versprechen 3 – oчеки-
вати; sich versuchen 4 – oгледати се /oкушати се; verurteilen – oсуидити/
oсуђивати; verzeihen – oпростити/oпраштати.

Префикс o- има функцију семантичке модификације и њиме се постиже, 
углавном, перфективизација основног глагола. Глаголи огрешити се, обешча-
стити, одати носе значење негативности/неправилност, глагол оставити (у 
наследство) спада у семантичку групу поседовање, глаголи осигурати и обезбе-
дити означавају преузимање особина, док осталим o-дериватима можемо при-
писати резултативност.

5. об-8 (оп-): 
 sich vergehen 2 – обљубити; verklagen – (оп)тужити/оптуживати; 

veröffentlichen – објавити/објављивати

Префикс об- има углавном значење обухватања (в. Барић et al. 1979: 299), а 
када је реч о значењима дефинисаним у претходном делу рада, ове глаголе бисмо 
могли сврстати у следеће групе: резултативност (оптужити, објавити) и нега-
тивност/неправилност (обљубити).

6. од- (о-, от-):
 verordnen 1 – одредити/одређивати; verraten 1 – открити/откривати 

(тајну); versetzen 1 – одговорити/одбрусити; verzichten – одрећи се/одри-
цати се

Ови глаголи носе значење резултативности, осим открити (тајну), чија се-
мантика указује на негативност/неправилност, као и његов еквивалент verraten.

7. по-:
 verbessern 1 – поправити/поправљати, побољшати/побољшавати; 

verbinden 2 – повезати/повезивати; sich vergeichen 2 – поравнати се/пора-
внавати се; vergrössern – повећати/повећавати; sich verschreiben – погре-
шити (у писању); versetzen 2 – помешати; sich versprechen 4 – (по)грешити 
(у говору); versuchen 1 –покушати/покушавати; verteilen 1 – поделити; 
verwechseln – (по)мешати/(по)бркати

Глаголи са префиксом по- означавају резултативност: (поправити (се), 
познавати, покушати) и негативност/неправилност (погрешити). Пошто је 
овде реч о префигираним глаголима, префикс по- има функцију семантичке мо-
дификације. Међутим, овај префикс може имати и функцију синтаксичке тран-

8 Мразовић и Вукадиновић ob- посматрају као аломорф префикса o- док Клајн и Бабић сматрају да 
је то засебан префикс.

Нераздвојни глаголски префикс ver- у немачком језику и његови еквиваленти у српском
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спозиције када се јавља као део циркумфикса који се додаје на придевску основу. 
Тако изведени глаголи значе преузимање неке особине (побољшати, повећати).

8. под-:
 verstehen 3 – подразумевати9

Један број глагола са префиксом под- захтева и допуну са предлогом под, 
као: подразумевати под чим (уп. Клајн 2002: 268). Реченични план глагола под-
разумевати и дате семеме глагола verstehen у потпуности се поклапа: оба су тро-
вбалентна и захтевају предлошку допуну са предлогом unter/под (в. Ђорђевић и 
Енгел 2009: 628). Иако је значење овог глагола апстрактно, можемо га уврстити у 
семантичку групу ‘повезивање’.

9. пре-:
 verarbeiten – прерадити/прерађивати; verbinden 1 – превити/превија-

ти; verletzen 1- (пре)кршити; verordnen 2 – преписати/преписивати; 
verschreiben 1 – преписати/ преписивати; versetzen 3 – преместити/пре-
мештати; versetzen 4 – превести/преводити 

Резултативни су глаголи: прерадити, престати, преписати, превести; гла-
гол прекршити означава неправилност, док је семантика глагола преместити 
промена места.

10. пред- (прет-):
 vermuten – претпоставити/претпостављати

Код глагола претпоставити, јавља се аломорф префикса, као последица 
једначења сугласника по звучности, а сам глагол спада у резултативне.

11. про-:
 verändern 1 – променити; verfolgen 1 – прогонити/прогањати; vergehen 1 

– проћи/пролазити; verkaufen – продати/продавати; verlängern – проду-
жити/продужавати; verlaufen 1 – пролазити; verlaufen 2 – протећи/про-
тицати; verpassen 1 – пропустити/пропуштати; verraten 1 – проказати/
проказивати

Веома чести су глаголи са префиксом про-, који поред резултативности (про-
менити, проћи протећи) означавају и негативност/неправилност (пропустити, 
проказати), промену места (прогонити), преузимање особине (продужити) и 
поседовање/непоседовање (продати).

12. раз- (рас-):
 verfügen – располагати; verteilen 3 – (рас)поделити; sich verteilen 4 – рас-

поредити се/(рас)простирати се

Сам префикс раз- значи раздвајање на две или више страна (Мразовић и 
Вукадиновић 2009: 97), а глаголи изведени помоћу њега су резултативни (распо-
делити, распоредити). Према Клајну (2009) „само метафоричким проширењем 
може се објаснити значење глагола располагати” (Клајн 2002: 289), а ми ћемо га 
овде сврстати у семантичку групу ‘поседовање/непоседовање’.

9 Аутори наводе и перфективни облик глагола (подразумети*), који пак не постоји. Премда је 
разумевати имперфективни облик од разумети, у овом случају префикс под- блокира пер-
фективни облик.
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13. с- (са-):
 verbergen – (са)крити/сакривати; verhindern – спречити/спречавати; sich 

verbinden 3 – сјединити се/сједињавати се 

Семантика глагола са префиксом с- креће се од промене места (сакрити), 
преко негативности/неправилности (спречити), до повезивања (сјединити се). 

14. у-:
 verabreden – уговорити/уговарати; verabschieden 1 – усвојити/усвајати; 

sich verfügen – упутити се; vergleichen 1 – (у)поредити/упоређивати; 
vergrössern – увећати/увећавати, увеличати/увеличавати; verhaften – (у)
хапсити; versichern – уверити/уверавати

Префикс у- такође има функцију семантичке модификације, а када доводи 
до промене врсте речи, преузима функцију синтаксичке транспозиције. Поред 
резултативности (уговорити, ухапсити, угинути, уверити), овим глаголима мо-
жемо приписати и значење промене места (упутити се), преузимања особине 
(увећати, увеличати, усвојити) и повезивања (упоредити).

15. уз- (ус-):
 sich verlassen 2 – уздати се; versagen 2 – ускратити/ускраћивати, versetzen 

– узвратити/узвраћати

Поред резултативности (узвратити), ови префигирани глаголи означавају 
и негативност/неправилност (ускратити) или повезивање (уздати се).

16. за-:
 verbieten – забранити/забрањивати; verdienen 1 – заслужити/заслужива-

ти; verdienen 2 – зарадити/зарађивати; verführen – завести/заводити; 
sich verlaufen 3 – залутати; versagen 1 – заказати/заказивати, затајити; 
verschliessen – затворити/закључати; vertreten 1 – заменити/замењива-
ти; vertreten 2 – заступати; verwechseln – заменити/замењивати; sich 
verwenden – заузети се/заузимати се.

Глаголи са префиксом за- су најфреквентнији. Такође, међу њима је највише 
глагола који су кореспондентни основном глаголу у немачком: (dienen – служи-
ти, führen – водити, sagen – казати, schliessen – закључати, treten – ступати, 
wechseln – мењати).

Као и код свих префикса, и овде је највише резултативних глагола (заслу-
жити, зарадити, захвалити, завести, затворити, захтевати, задати, закљу-
чати, заступати, заузети се, закаснити), али и оних чија семантика упућује на 
негативност/неправилност (забранити, заказати, затајити), на промену места 
(залутати) и на повезивање (заменити).

4. Творбени обрасци у немачком и српском

У највећем броју случајева, насупрот ver-дериватима, у немачком, стоје та-
кође префигирани глаголи у српском. Међутим, поредећи глаголе који су у осно-
ви деривата у немачком и у српском, долазимо до закључка да је ретко када реч о 
кореспондентима. У тебли 1 наводимо примере у којима се ради о кореспондент-
ним основама, а префикс који се најчешће јавља у српском је префикс за-. 

Нераздвојни глаголски префикс ver- у немачком језику и његови еквиваленти у српском
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Табела 1:

ver- + глагол префикс + глагол
(sich) verändern променити (се), изменити (се)
Verarbeiten прерадити
Verbergen сакрити
Verbinden повезати
Verdienen заслужити
Verführen заводити

наводити
Vergehen проћи
Verklagen оптужити
Verlaufen проћи, протећи
Vermieten изнајмити
Versagen заказати
verschreiben преписати
Verteilen поделити, расподелити
Vertreten заступати
verurteilen осудити
verwechseln заменити
verzollen оцаринити

У табели 2 контрастирани су, с једне стране, префигирани глаголи у не-
мачком, са деноминалним глаголима у српском, који су изведени помоћу неког 
од поменутих префикса и глаголског суфикса. У сербокроатистици овакав тип 
творбе назива се префиксално-суфиксална творба (уп. Клајн 2002; Барић et al. 
1979), док се у германистичкој литератури говори о творби помоћу дисконтину-
ираног творбеног морфема или циркумфикса (уп. Моч 2004: 47). циркумфикс, 
који се састоји од префикса и суфикса, од једне врсте речи твори нову – у да-
тим случајевима од именице се изводи глагол. циркумфикс, стога, има функцију 
синтаксичке транспозиције (в. Флајшер/Барц 1995: 8).

Табела 2:

ver- + глагол циркумфикс + именица
sich verfügen упутити се: у- + пут + -ити
verordnen одредити: од- + ред + -ити

наредити: на- + ред + -ити
verschliessen закључати: за- + кључ + -ати
versetzen преместити: пре- + место + -ити
versichern уверити: у- + вера + -ити

Табела која следи показује исте творбене обрасце као табела 2, с тим што 
они сада стоје на супротним странама у контрасту. Наиме, сада је у немачком 
реч о глаголима у чијој је основи именица, а који су изведени помоћу циркумфи-
кса, док у српском имамо глаголе изведене чистом префиксацијом илити стан-
дардном префиксалном творбом (Ј. Костић Томовић 2013: 131–132).
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Табела 3:

циркумфикс + именица префикс + глагол
verhaften: ver- + Haft + en Ухапсити

Нарочито занимљив јесте следећи творбени образац, који, уз мање разлике, 
налазимо у оба језика: извођење глагола од адјективске основе помоћу циркум-
фикса (табела 4). Међутим, разлика је у томе што је у немачком језику у основи 
увек компаратив придева док у српском налазимо како позитив, тако и компара-
тив. Овај тип творбе, спада, по Мочу (2004), у семантички образац „проузроко-
вати да актант преузме особине”10. 

Табела 4:

циркумфикс + компаратив придева циркумфикс + позитив/компаратив 
придева

vergrössern: ver- grösser + -n повећати: по- + већи + -ати
увећати: у- + већи + -ати
увеличати: у- + велик + -ати

verlängern: ver- + länger + -n продужити: про- + дуг + -ити

У табели 5 приказана је творба уз помоћ циркумфикса у немачком и у срп-
ском језкику, с тим што је у немачком у основи именица, а у српском посесивна 
заменица. 

Табела 5:

циркумфикс + именица циркумфикс + посесивна заменица
verabschieden: ver- + Abschied + -en усвојити: у- + свој + -ити

Насупрот творби уз помоћ циркумфикса у немачком, у српском језику може 
се наћи и префиксација глагола (табела 6).

Табела 6:

циркумфикс + позитив придева префикс + глагол
veröffentlichen: ver- + öffentlich + -en објавити: об- + јавити 
sich verspäten: ver- + spät + -en закаснити: за- + каснити

Најзад, као преводне еквиваленте ver-деривата налазимо глаголе творене 
помоћу циркумфикса, али од различитих основа: предлошке фразе (табела 7) и 
придева (табела 8).

Табела 7:11

ver- + глагол циркумфикс + предлошка фраза 
sich vergehen обешчастити11: о- + без части + -ити

10   „verursachen, dass ein Aktant Eigenschaften annimmt“ (Моч 2004: 122)
11 Творбени поступак којим је изведен глагол обешчастити Клајн (2002: 296) посматра као пре-

фиксално-суфиксалну творбу, у чијој је основи придевски дериват. С друге стране, Бабић (2002: 
557) тврди да је реч о именичкој основи част, на коју су додата два префикса, о- и без-, и суфикс 
-ити. Међутим, за основу овог глагола сматраћемо предлошку фразу без части, од које је уз 
помоћ циркумфикса о-...-ити изведен глагол.

Нераздвојни глаголски префикс ver- у немачком језику и његови еквиваленти у српском
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Табела 8:

ver- + глагол циркумфикс + придев
Versehen обезбедити: о- + безбед(ан) + -ити
versichern осигурати: о- + сигур(ан) + -ати

5. Закључак

Као преводни еквиваленти нераздвојног префикса ver-, у српском се јављају 
префикси: до-, из-, на-, о-, об-, од-, по-, под-, пре-, пред-, про-, раз-, с-, у-, уз- и за-, 
са различитим аломорфима, а најфреквентнији је префикс за-. Преглед семанти-
ке глагола изведених уз помоћ шеснаест префикса, које смо уочили као еквива-
ленте префикса ver-, приказујемо у табели 9.

Табела 9:

резултатив. неправилност/
негативност

промена 
места

преузим. 
особина

повезив. поседовање/
непоседов.

до- договорити, 
доносити

из- изгласати, 
изгледати, 
исмејати

изгубити се изгубити, 
издати, 
изнајмити

на- наредити, 
наводити. 
нагодити се, 
наслутити, 

напустити

о- опростити 
(се), ослонити 
се, окушати 
се, огледати 
се, осудити, 
оцаринити, 

огрешити се, 
обешчастити, 
одати

осигурати, 
обезбедити

оставити (у 
наследство

об- оптужити, 
објавити

обљубити

од- одредити, 
одговорити, 
одбрусити, 
одрећи се

открити (тајну)

по- поправити се, 
познавати, 
покушати

погрешити (у 
писању/говору)

побољшати, 
повећати

под- подразумевати
пре- прерадити, 

престати, 
преписати, 
превести

прекршити преместити

пред- претпоставити
про- променити, 

проћи, протећи
пропустити, 
проказати

прогонити продужити продати

раз- расподелити, 
распоредити

располагати

с- спречити сакрити сјединити се
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у- уговорити, 
ухапсити, 
угинути, 
уверити

упутити се увеличати, 
увећати, 
усвојити

упоредити

уз- узвратити ускратити уздати се
за- заслужити, 

зарадити, 
захвалити, 
завести, 
затворити, 
захтевати, 
задати, 
закључати, 
заступати, 
заузети се, 
закаснити

забранити, 
заказати, 
затајити

залутати заменити

Контрастивна анализа творбених образаца у немачком и српском језику по-
казала је да префикс ver-, али и његови еквиваленти у српском често могу бити 
саставни део циркумфикса који, најчешће од придева и именица, творе глаголе, 
те врше функцију синтаксичке транспозиције. У супротном, реч је о стандардној 
префиксалној творби и функцији семантичке модификације.

С обзиром на то да је рад обухватио само ограничен број глагола са префик-
сом ver- који су ушли у дати речник, чиме су изостављени орнативни глаголи, 
у будућа истраживања неопходно је укључити и рад на конкретном језичком 
материјалу. Такође, у обзир се, као контролни корпус, може узети и српско-не-
мачки речник валентности глагола истих аутора. Рад на проширеном корпусу 
може пружити нове инпуте за контрастивну анализу, а самим тим и обухватније 
резултате. Поред тога, предмет будућих истраживања може се проширити и на 
друге нераздвојне префиксе у немачком језику.
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DAS UNTRENNBARE VERBALPRÄFIX VER- IM DEUTSCHEN UND DESSEN 
ÄQUIVALENTE IM SERBISCHEN

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird das untrennbare Verbalpräfix ver- im Deutschen untersucht, mit dem Ziel 
dessen Semantik zu erläutern. Darüber hinaus wurde der Versuch unternommen, die äquivalenten Präfixe 
im Serbischen zu ermitteln und die Wortbildungsmodelle der Verben in beiden Sprachen zu kontrastieren.

Schlüsselwörter: Präfigierung, untrennbares Präfix, Verb, Wortbildung
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Горан Петровић1

Београд

О МЕТАФОРИЧНОЈ КОНцЕПТУАЛИЗАцИЈИ РАЗЛИЧИТИХ 
љУДСКИХ ЕМОцИЈА И ОСОБИНА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПОМОћУ ИЗВОРНИХ ДОМЕНА ВАТРЕ И ПЛАМЕНА

У овом раду се на језичким примерима преузетим из Речника српскохрватског књи-
жевног и народног језика Српске академије наука и уметности и електронског корпу-
са савременог српског језика из 2013. године испитује улога изворних домена ВАТРЕ и 
ПЛАМЕНА у метафоричној концептуализацији различитих људских емоција и особина 
у српском језику. Истраживање има три конкретна циља: 1. да се уоче циљни домени који 
се, при концептуализацији, служе ВАТРОМ и ПЛАМЕНОМ; 2. да се опишу сва преслика-
вања до којих долази при настанку уочених појмовних метафора; 3. да се истакну сликов-
не метафоре и метонимије којима су мотивисане поједине појмовне метафоре. Анализом 
примера дошло се закључка да се помоћу ВАТРЕ и ПЛАМЕНА концептуализује једанаест 
различитих емоција и девет различитих особина. При томе, директну реализацију уоче-
них појмовних метафора омогућава осам различитих појмовних пресликавања. Такође, 
три сликовне метафоре и једна метонимија у служби су мотивисања метафоре.

Кључне речи: метафора, ватра, пламен, појмовна пресликавања   

1. Увод

Према општеприхваћеној теорији еволуције, ватра је саставни део човекове 
свакидашњице већ око седам стотина хиљада година (Сасије 1997: 7). За опста-
нак људи, јединих разумних хомеотермних бића на Земљи, овладавање ватром 
одиграло је кључну улогу. То најбоље показују митови древних народа, као што 
је, на пример, старогрчка легенда о Прометеју, у којој се приповеда на који начин 
је овај човекољубиви титан људима омогућио да стекну превласт над животиња-
ма (в. у: Сули 1998: 18).

С обзиром на то да је ватра толико насушна за човеков опстанак, природно 
би било очекивати да она буде свеприсутна у појмовним системима свих свет-
ских језика. Ипак, овај рад тиче се само српског језика и у њему ће, на темељу 
когнитивистичких појмова метафоре и метонимије, бити испитана улога ватре (и 
пламена) при концептуализацији људских емоција и особина само у том језику.

1.1. О метафори – Метафора, термин за који се везују почеци когнитивне 
лингвистике, кључна је одредница овог истраживања. За разлику од предког-
нитивистичких лингвиста који су метафору сматрали „преводивим” украсом 
књижевног језика, или пак механизмом семантичког проширења лексема, Џорџ 
Лејкоф и Марк Џонсон (1980) тврде да је метафора свеприсутни механизам 
мишљења, који служи разумевању једне појаве помоћу неке друге појаве. Оваква 
дефиниција одговара појмовној метафори, когнитивно сложенијој од двеју врста 

1 gphwchamp@gmail.com



о метафоричној концептуализацији различитих људских емоција и особина у српском језику... 

28

метафоре, менталном конструкту који своју реализацију у сфери језика налази у 
метафоричким изразима2 (Кликовац 2008).

Друга, когнитивно простија врста метафоре, јесте сликовна, код које су и 
изворни и циљни домен менталне слике, а не појмови као у случају појмовне ме-
тафоре (Лејкоф и Тарнер 1989: 89–96). Сликовна метафора не служи разумевању, 
већ виђењу једне појаве као друге, те би се стога, према Душки Кликовац (2008), 
свеукупна функција метафоре (и појмовне и сликовне) најбоље могла описати 
као „интерпретација једног искуственог домена као другог”.

2. Предмет истраживања и корпус

На основу великог броја језичких примера преузетих мањим делом из Реч-
ника српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и 
уметности (РСАНУ), а већим из електронског корпуса савременог српског је-
зика из 2013. године (ЕК), имали смо намеру постићи три конкретна циља: 1. 
да уочимо циљне домене који се, при концептуализацији, служе ВАТРОМ и 
ПЛАМЕНОМ; 2. да опишемо сва пресликавања до којих долази при настанку 
уочених сликовних и појмовних метафора; 3. да истакнемо метонимије којима су 
мотивисане поједине уочене метафоре.

У разматрање су узимани примери који у себи садрже неку од следећих 
лексема: именицу ватра, придев пламени, прилог пламено и глагол пламтети. 
За ЕК, из кога потиче убедљива већина наших примера, наводимо тачне кванти-
тативне податке:

Лексема
Укупан број примера 

(дословна, метонимијска и 
метафорична значења)

Облици узети у 
разматрање (код 

примера са утврђеним 
метафоричним значењем)

ватра (им.) 8901 У свим падежима
Пламен (им.)

2454

У свим падежима

Пламени, -а, -о (прид.) У сва три рода једнине и 
множине

Пламено (прил.)

Пламтети (гл.) 106
У сва три рода једнине 
и множине (перфекат и 
презент)

У обзир су узимани само они примери чије значење није нити дословно, 
нити метонимијско (један когнитивни домен), већ искључиво метафорично (два 
когнитивна домена).

2.1. Ватра и пламен (речничке дефиниције) – Други том РСАНУ наводи 
шеснаест различитих значења лексеме ватра, при чему се готово свако од њих 
раслојава на две или више пододредница. Као најосновније значење ватре, ау-

2 Основни образац појмовне метафоре гласи: А (обично апстрактнији, циљни домен) ЈЕ Б (кон-
кретнији, изворни домен) (Кевечеш 2010: 4). Појмовна метафора заснована је на уочавању 
сличности између одређених конституената (својстава) изворног и њима одговарајућих консти-
туената циљног домена. Повезивање међусобно сличних конституената двају домена назива се 
појмовним пресликавањем (Исто: 7–10). Метафорични језички изрази представљају термине  
изворног домена којима се објашњава неки циљни домен (Исто: 4) – нпр. Траћиш ми време 
[You’re wasting my time] (пример из: Лејкоф и Џонсон 1980, за језичку реализацију појмовне мета-
форе ВРЕМЕ ЈЕ НОВАц).
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тори истичу следећу дефиницију: „1.а. запаљена материја кад горећи развија 
топлоту и светлост, огањ” (РСАНУ II 1962: 428). Поред поменутог примарног 
значења, у Речнику се наводи још девет других значења под редним бројем „је-
дан”. Од тих девет пододредница, осам има метонимијски однос према основном 
значењу (1.б. „жеравица, жар”; 1.в. „пламен”; 1.д. „група војника поред једне ва-
тре”; 1.ђ. „пожар”; 1.е. „искра, варница”; 1.ж. „огњиште, ватра на огњишту”; 1.з. 
„оно што се једанпут наложи”; 1.и. „средство за паљење ватре”), док само једно 
значење представља метафорично проширење примарног значења – 1.г. „сигнал 
устанка или чега сличног” (РСАНУ II 1962: 428–429).

Од посебне је важности пододредница 1.в, јер она сведочи о томе да је 
ПЛАМЕН заправо потпојам ВАТРЕ. О односу између ватре и пламена још це-
ловитије говори речничка дефиниција пламена из једнотомног Речника Матице 
српске (РМС): „1. усијани светлећи гасови који се уочавају, јављају при горењу; 
ватра, огањ, пожар” (РМС 2007: 932). РМС нам указује на чињеницу да је пламен 
оно од чега се разбуктала ватра састоји.

Дакле, разлика између ватре и пламена је мала. Та разлика је метонимијског 
порекла и садржана је у томе што појам ватре, поред светлећих пламенова, обух-
вата и материју којом се пламен „храни”, као и све производе сагоревања (пла-
мен обухвата само светлост и топлоту). Такође, важно је и значење 2.б, које пла-
мен описује као „сјај, блесак (у очима); руменило (лица)” (РМС 2007: 932). Ово 
семантичко проширење почива на сликовној метафори, односно, на физичкој 
сличности између руменила и блиставости пламена са руменилом и блиставо-
шћу људског лица.

Следи главни део рада, тј. анализа одабраних метафоричних језичких 
израза.

3. О метафоричној концептуализацији помоћу ВАТРЕ и ПЛАМЕНА

3.1. О концептуализацији емоција – Концептуализацијом емоција у ен-
глеском језику темељно се бавио знаменити мађарски лингвиста Золтан Ке-
вечеш. У студији под насловом Metaphor and emotion – Language, Culture, and 
Body in Human Feeling наводи се да се ватра као изворни домен појављује у 
концептуализацији гнева, љубави и пожуде (Кевечеш 2000: 20). У српском јези-
ку пак, како показује наша анализа, ватра се користи и за концептуализацију 
многих других емоција.

3.1.1. ГНЕВ – Према Кевечешу (2000) и Кликовац (2006), изворни домен ва-
тре често служи за концептуализацију потенцијално деструктивних емоција и 
унутрашњих стања. Једно од таквих стања је и гнев:

1) Јер, отрпи ли само једном и најмању увреду и не плане (не плане, јер нема 
ватре у себи!), готов је, газиће га свак, не само султан и везир него и вези-
рове слуге, и слонови... (ЕК, И. Андрић).

Видимо да је и у српском језику, као у енглеском3, присутна метонимијска 
мотивација метафоре. Метонимија о којој је реч гласи: ВИСОКА ТЕЛЕСНА 
ТЕМПЕРАТУРА ЗА ГНЕВ [BODY HEAT FOR ANGER] (Кевечеш 2010: 108–109). 
Наиме, разгневљена особа има повишен крвни притисак, услед чега осећа 

3 Више о метонимијској мотивацији метафоре емоција, као и о самој метонимији, в. у Кевечеш 
2010: 108–109, 171–194.
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топлоту широм тела, грчење мишића, набреклост вратних жила и врелину у 
образима (који постају румени). Отуда коришћење ватре као изворног домена, 
јер сензације које проживљава расрђена особа подсећају на топлоту, а она настаје 
горењем ватре. Чак и румена боја образа, у визуелном смислу, има сличности са 
бојом ватре.

3.1.2. СТРАХ

1) Страх је као ватра. Ако дозволиш да ти измакне контроли – сагореће 
те, ако је контролишеш – ватра ће радити за тебе. дувај у ватру и пре-
образиће се у разарајући пламен – саветовао је Д’ Амато Тајсона (ЕК, 
Политика).

На циљни домен пресликано је својство ватре да сагорева, тј. уништава ма-
терију, али и својство ватре да греје, односно приушћује корист. Овде је такође 
експлицитно предочена разлика у интензитету између ватре и пламена. Наиме, 
како смо већ објаснили, ватра је шири појам у односу на пламен, јер она поред 
пламена (врелих светлећих гасова), обухвата и материју која сагорева, као и све 
производе сагоревања – светлост, топлоту, пепео, дим, искре и жар. Пошто је 
значење пламена фокусирано на најразорнији део ватре, могли бисмо, на осно-
ву горе наведеног примера, закључити да пламен, пре него ватра, може имати 
значење деструктивности, премда наши речници јасно показују да се и једном 
и другом термину неретко приписује такво значење. У овом примеру се још, у 
јасној јукстапозицији, приказују позитивна и негативна конотација ВАТРЕ.

3.1.3. СРЕћА – Срећа је прва пријатна емоција којом ћемо се позабавити. 
Њени сродни термини јесу радост, раздраганост, веселост, задовољство, итд.

1) Не осећамо ли ми и саму радост, која је опет ватра, баш зато што покреће 
неку крв ваздушну, чији врло лагани делићи благо клизе низ опне нашега 
тела... (ЕК, С. де Бержерак) 2) За тренутак, слепа радост, као пламен, обузе 
Петра (ЕК, М. шолохов). 3) Ненад је осећао дивну топлоту по целом телу. 
Образе му је лизао пламен. Био је раздраган, срећан, неразумљиво задо-
вољан (ЕК, Б. ћосић).

У првом примеру, у ком је директно реализована појмовна метафора 
СРЕћА ЈЕ ВАТРА, писац настоји да помоћу физичких својстава „ватре” у телу 
опише настајање осећања радости (пресликавање: пријатна телесна топлота ра-
досног човека је пријатна топлота ватре).

шолоховљева реченица користи се изворним доменом ПЛАМЕНА. У том 
примеру, радост може бити слепа и може као пламен обузети човека. Сва је при-
лика да се овде иза метафоре ОГРОМНА РАДОСТ ЈЕ ПЛАМЕН крије метафора 
РАДОСТ ЈЕ НЕКОНТРОЛИСАНА ПРИРОДНА СИЛА. Очито се ради о неспо-
собности протагонисте да спречи излив снажне емоције, односно, радости – а 
то је у складу са чувеним Талмијевим сценаријом тренутног развоја емоције у 
појединцу (в. у: Кевечеш 2008).

У нашем трећем примеру не постоји директна реализација појмовне ме-
тафоре СРЕћА ЈЕ ПЛАМЕН, већ се на њу се указује посредством експлицитно 
манифестоване сликовне метафоре ЗАРУМЕНЕЛОСТ И СЈАЈ ЛИцА СУ ПЛА-
МЕН. Ова сликовна метафора пак мотивисана је метонимијом ЗАРУМЕНЕ-
ЛОСТ И СЈАЈ ЛИцА ЗА СРЕћУ.
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3.1.4. ТУГА

1) Брате! – узвикну младић, блед док му је из очију сијао неки тужан пламен 
(ЕК, А. Дима).

Нагласак је стављен на блиставост пламена, јер се сјај у очима протагонисте 
види као пламен. Дакле, реч је о сликовној метафори СЈАЈ У ОЧИМА ЈЕ ПЛА-
МЕН (који потиче од туге). Наведена сликовна метафора пак мотивисана је ме-
тонимијом СЈАЈ У ОЧИМА ЗА ТУГУ.

3.1.5. љУБАВ

3.1.5.1. ЧУЛНА љУБАВ

1) Длановима ми је трљала бокове. Трљала их је као да потпаљује гранчице. 
ватра је букнула. Осећао сам како ми се шири телом. Први пут уђох у 
њу (ЕК, Џ. Патерсон). 2) На ту га мисао свега проже пламен. Бијесно и 
неодољиво зажеље кауркињу, да је види, да је има, да зна на чему је или 
иначе... (ЕК, И. Андрић).

У првом примеру, еротски ужитак представљен је као ватра која се шири 
телом протагонисте, а глаголска фраза „ватра је букнула” описује интензиви-
рање страсти и најављује полно сједињавање. Топлота ватре пресликава се на 
физиолошке промене у телима мушкарца и жене који воде љубав (убрзан рад 
срца, пријатан осећај топлине у читавом телу итд). У примеру број „два”, помоћу 
ПЛАМЕНА се концептуализује ПОЖУДА, појам који у српском језику углавном 
има негативно значење, јер означава незадрживу жудњу за плотским односом.

3.1.5.2. РОМАНТИЧНА љУБАВ

1) То је био пламен њихове љубави. широка као свет, светла као сунце, моћ-
на као Бог, она је горела у њиховим срцима (ЕК, М. Ускоковић). 2) [Б]ило 
поштовање које се скоро граничило са фанатизмом, а са њене – као нека 
света ватра, чији је свети пламен неговала страсно и пажљиво. Узајамно 
признање наших осећања лебдело нам је на уснама, али ... (ЕК, Ј. Потоцки).

Одавде видимо да се љубав може концептуализовати помоћу „пламена који 
је моћан као Бог” и помоћу „свете ватре”, што сведочи о томе да је романтична 
љубав, за разлику од оне путене, друштвено прихватљива. Затим, ограничено 
трајање пламена пресликава се на ограничено трајање романтичних осећања 
(љубав се мора „неговати” како се не би „угасила”).

3.1.5.3. ДУХОВНА љУБАВ

1) Бесмртност моје душе потребна је већ и зато што бог неће учинити не-
правду да сасвим угаси пламен љубави према њему, кад се она у мом срцу 
већ једном запалила (ЕК, Ф. М. Достојевски).

Јасно је да се ватра и пламен с подједнаком прикладношћу могу односити на 
све емоције које силовито прожимају човекову душу – чак и онда када су циљни 
домени, попут чулности и духовности, међусобно дијаметрално супротни.
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3.1.6. ПРКОС

1) Али она није спокојна: у њеној глави букте пламене речи протеста (ЕК, 
Б. ћосић). 2) [ш]ирење фрустрирајућег електрицитета који је требало да 
запали „свети пламен отпора Борисовој тиранији” (ЕК, Политика). 3) Из 
пркоса, онога што је кроз векове пламтео само кроз ређа тврда срца (Г. 
Божовић).

У првом примеру видимо да се пркос (сродни термини: бунт, отпор, инат, 
протест) може изразити као реч, а речи се смештају у унутрашњост главе. У 
другој реченици уочавамо, или боље речено, наслућујемо три пресликавања: а) 
врелина у телу бунтовника је врелина пламена, б) ширење отпора је ширење пла-
мена, в) доношење друштвеног бољитка је паљење пламена4. Дакле, речи су овде 
ПРЕДМЕТИ У САДРЖАТЕљУ, а ти предмети саздани су од ПЛАМЕНА. Трећи 
пример потврђује тезу ауторке Кликовац (2006: 198), према којој срце увек пред-
ставља САДРЖАТЕљ у који се „смештају” различите емоције5.

3.1.7. СТИД

1) Гледа у земљу док му црвени пламен облива лице, уши, врат (ЕК, С. 
Божовић).

Видимо да „пламен” означава црвенило, које се неизоставно појављује на 
поменутим деловима тела постиђене особе. Јасно је уочљива утеловљеност мета-
форе, јер се поред црвенила у лицу, говори и о погнутости главе – а то је телесни 
покрет који се у српској култури често везује за осећање срамоте. Дакле, појмов-
на метафора СТИД ЈЕ ПЛАМЕН овде је реализована путем сликовне метафоре 
цРВЕНИЛО ЛИцА ЈЕ цРВЕНИЛО ПЛАМЕНА и метонимије ФИЗИОЛОшКА 
РЕАКцИЈА ЗА ЕМОцИЈУ.

3.1.8. КАЈАЊЕ

1) Ја заједно с тим људима изгарам у пламену кајања, на крову куће као на 
коралном спруду насред мора, док наоколо плутају надуте лешине... (ЕК, 
Д. Киш).

Кајање се овде концептуализује као пламен који „изнутра” сагорева тело 
покајника. Нагласак је очито стављен на својство пламена да се брзо шири, на 
висок интензитет његове разгорелости, као и на његову способност да пече, од-
носно, наноси бол.

3.1.9. МРЖЊА

1) Зачудих се видевши пламен мржње, који је заблистао у очима госпође ба-
ронице... (ЕК, Б. Прус).

4 Ово пресликавање је вероватно у вези са метафорама ДОБРО ЈЕ СВЕТЛО и ЛОшЕ ЈЕ ТАМНО, 
које су пак сагласне са метафорама ДОБРО ЈЕ БЕЛО [GOOD IS WHITE] и ЗЛО ЈЕ цРНО [EVIL IS 
BLACK] (Гоутли 2007: 45–49).

5 Потврда наведене тезе још се јасније очитује у горе наведеним метафорама РОМАНТИЧНА 
љУБАВ ЈЕ ВАТРА (ПЛАМЕН) и ДУХОВНА љУБАВ ЈЕ ВАТРА (ПЛАМЕН).
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У овој реченици индиректну реализацију појмовне метафоре МРЖЊА 
ЈЕ ПЛАМЕН омогућава, најпре, директно реализована сликовна метафора 
БЛИСТАВОСТ ОЧИЈУ ЈЕ ПЛАМЕН, а затим и метонимија БЛИСТАВОСТ 
ОЧИЈУ ЗА МРЖЊУ.

3.1.10. ЗАВИСТ

1) Сјај у његовим очима био је као зелени пламен док је хитао назад да убије 
тог Хобита и поврати свог „Прекрасног” (ЕК, Џ. Р. Р. Толкин).

Овде је појмовна метафора ЗАВИСТ ЈЕ (ЗЕЛЕНИ) ПЛАМЕН реализована 
индиректно, посредством сликовне метафоре БЛИСТАВОСТ ОЧИЈУ ЈЕ ПЛА-
МЕН и метонимије БЛИСТАВОСТ ОЧИЈУ ЗА ЗАВИСТ. Биће да се у овом слу-
чају преводилац Толкиновог Хобита ослонио на висок степен упознатости срп-
ске читалачке публике са англо-саксонским симболизмом зелене боје, која само 
у енглеском (а не у српском) има значење зависти6.

3.1.11. НАДА – Наш пример указује на два појмовна пресликавања: а) 
постојање наде јесте постојање (горење) пламена, б) губитак наде је гашење 
пламена:

1) [В]ећ средином другог полувремена, угасивши пламен наде који је тињао 
у црвено-белим срцима (Политика).

Такође, нада се, попут пркоса и романтичне љубави, „смешта” у човеково 
срце.

3.2. О концептуализацији особина

3.2.1. ЖИВАХНОСТ – Реч је особини која се високо вреднује у српској 
култури, јер се углавном везује за вредноћу, довитљивост, женску лепоту и 
духовитост:

1) Беше ватра за работу... вредна... ради и све поје, волешем гу, кад потр-
чи (РСАНУ) 2) Била је умишљена девојчица, врло хировита. Прилично 
оштроумна, али жива ватра. Не може свако да оде у иностранство без 
пребијене паре као она (ЕК, М. В. љоса). 3) [И]з њега је избијао пламен 
познатог живахног ирског духа и познати ирски хумор (ЕК, М. Пупин).

Поред метафоре ЖИВАХНОСТ ЈЕ ВАТРА (у трећем примеру), уочљива је 
и метафора ЖИВАХНА ОСОБА ЈЕ ВАТРА (у прва два примера). У прве две ре-
ченице је при појмовном пресликавању истакнута велика покретљивост ватре 
(лака телесна покретљивост у првом и велика смелост у другом примеру јесу 
висока покретљивост ватре). У трећем примеру пак, поред лелујавости пла-
мена наглашена је и способност ватре да приушћује пријатност – живахност 
Ирца (склоност гестикулацији при збијању шала) јесте лелујавост пламена, док 
пријатан осећај топлоте у телу Ирчевог слушаоца и посматрача јесте способ-
ност ватре да греје.

6 Уп. са српским изразом позеленети од муке.
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3.2.2. ОДАНОСТ

1) Нека ваша екселенција рачуна на мене! Узвикну кочијаш, с очима у којима 
је пламтела најискренија оданост ... (ЕК, Стендал).

Оданост се овде објашњава метонимијом која гласи – СЈАЈ У ОЧИМА ЗА 
ОДАНОСТ (затим нас сликовна метафора СЈАЈ У ОЧИМА ЈЕ ВАТРА води до 
појмовне метафоре ОДАНОСТ ЈЕ ВАТРА). На кочијашеву постојаност у одано-
сти господару пресликава се истрајност разбуктале ватре.

3.2.3. ПЛАХОВИТОСТ

1) [П]уних ратова, убистава, покоља, завера, тровања и преврата, насиља и 
издајстава – луди пламен плаховитог карактера Куделина, што је мењао 
историју и географске карте... (ЕК, М. Капор). 2) Карактера беше тешког: 
пламен и жесток, у љутини је био неприступачан, али је зато, у часовима 
спокојства, био необично мек (ЕК, Б. ћосић).

Несталност људске нарави везује се за непредвидивост и велику покре-
тљивост пламена, који се лако шири и појачава, представљајући сталну претњу 
за човека и његово окружење. Тај претећи елемент се очигледно пресликава на 
домен ПЛАХОВИТОСТИ, јер се дотична реч у српском језику увек јавља као но-
силац негативног значења (нпр. у изразима: плаховита река, плаховита нарав, 
плаховита ћуд природе, итд). Висока покретљивост пламена овде, дакле, нема 
позитивно значење, као у горе наведеном примеру за ЖИВАХНОСТ, у коме се 
лелујавост пламена узима као занимљива у визуелном смислу.

3.2.4. ДИВљИНА – Под термином дивљина подразумевамо, с једне стране, 
жестину и бесловесност неприпитомљених животиња, а са друге, грубост и сви-
репост људског насилништва:

1) На једном пропланку, на путу Делхи–Агра сусреће огромног тигра, пла-
мених очију. Тај пламен раздирао је сада и дух и тело избезумљеног човека 
(ЕК, Ф. Давид). 2) На њиховим белим лицима пламтеле су продорне и не-
милосрдне очи (ЕК, Џ. Р. Р. Толкин).

Најпре можемо закључити да се пламен чешће од ватре користи за концеп-
туализацију дивљине. Такође, уочавамо да се у метафори ДИВљИНА ЈЕ ПЛА-
МЕН пресликавају необузданост и огроман уништитељски потенцијал одвећ 
разбукталог пламена. На ово пресликавање указују следеће две речи: раздирати 
и немилосрдан. У оба наведена примера може се уочити метонимијска мотива-
ција (СЈАЈ У ОЧИМА ЗА ДИВљИНУ), која посредством сликовне метафоре 
ДИВљИ СЈАЈ У ОЧИМА ЈЕ ВАТРА (ПЛАМЕН) производи појмовну метафору 
ДИВљИНА ЈЕ ВАТРА (ПЛАМЕН).

3.2.5. ЧОВЕЧНОСТ

1) [Б]ез обзира на социјални, духовни и материјални статус, ако у њему још 
гори или догорева пламен хуманизма (ЕК, Политика).

Овде се ради о једној позитивној особини чије је постојање засновано на 
човековој истрајности у чувању својих идеала. Истрајност разгорелог, тешко 
угасивог пламена пресликава се на описану духовну истрајност човекову.
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3.2.6. РОДОљУБИВОСТ – У метафори РОДОљУБИВОСТ ЈЕ ВАТРА 
(ПЛАМЕН), изворни домен се представља или као предмет који се може сачува-
ти или изгубити, или као природна сила која обузима беседника:

1) Матица је међу припадницима треће или четврте генерације исељеника 
сачувала духовни пламен везаности за Србију... (ЕК, Политика). 2) На 
крајњем крају своје беседе у патриотској ватри није се србендасти акаде-
мик дао занети да се не сети и младежи (ЕК, Ђ. Даничић).

У првом примеру активна су следећа пресликавања – а) топлота пламена 
јесте осећај телесне топлине, који настаје услед великог родољубља и б) дуготрај-
ност (неугасивост) пламена јесте дуготрајност родољубља. У другом примеру, 
врелина ватре пресликава се на осећај врелине у телу узбуђеног говорника.

3.2.7. ЧАСТОљУБљЕ – У нашем примеру за метафору ЧАСТОљУБљЕ ЈЕ 
ПЛАМЕН, циљни домен се експлицитно смешта у човекове груди7:

1) [Т]ако славан, да се у грудима сваког ђака, у тај мах и у тај час, изнова ра-
збуктавао пламен частољубља, које би, понекад, горело и две-три недеље 
(ЕК, М. Твен).

Уочљива је метафора ПЛАМЕН ЈЕ МАТЕРИЈА У САДРЖАТЕљУ, при чему 
тела ђака, тачније њихове груди, јесу садржатељи. Приметно је и то да се „ра-
збуктавање” частољубља, попут разбуктавања пламена, може подстаћи, баш као 
што и један и други појам временом губе на интензитету.

3.2.8. ОСВЕТОљУБИВОСТ – Наш пример указује на метонимијску моти-
вацију метафоре ОСВЕТОљУБИВОСТ ЈЕ ПЛАМЕН. У питању је метонимија 
БЛИСТАВОСТ ОЧИЈУ ЗА ОСВЕТОљУБИВОСТ, а сликовна метафора која омо-
гућава поменуту појмовну метафору гласи – БЛИСТАВОСТ ОЧИЈУ ЈЕ ПЛАМЕН:

1) Реми, Реми! – рече Дијана а у очима јој сину неки дивљи пламен – осве-
тићемо се, буди без бриге, ти слузи а ја господару (ЕК, А. Дима).

Осветољубивост се овде представља као МАТЕРИЈА У САДРЖАТЕљУ, а 
горућа и блистава материја о којој је реч налази се унутар очију протагониста. 
Синтагма „дивљи пламен” указује на семантичку повезаност између појмова 
дивљине и осветољубивости (в. појмовна пресликавања за ДИВљИНУ). Такође, 
пажњу треба обратити на употребљене глаголе – „запалити” и „синути”. Дотич-
ни свршени глаголи говоре о томе да осветољубивост није увек стални, тешко 
променљиви део нечије личности, већ њено трајање зависи од спољашњих чи-
нилаца – осветољубивост настаје наношењем увреде, а нестаје извршењем одго-
варајуће одмазде.

3.2.9. ЗЛОБА

1) [З]лоба је пламтела у Дисмасовим очима (ЕК, М. А. Булгаков).

7 Душка Кликовац (2006: 191) предео грудног коша назива човековим унутрашњим или емо-
ционалним простором и истиче да се унутрашња стања углавном везују за тај „садржатељски” 
део тела. Према овој ауторки, осећања и особине припадају области унутрашњих стања, с тим 
што су особине маргинални члан ове категорије (Исто: 130). Отуда могућност да се и особине 
„смештају“ у груди.
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Злоба, која је уско повезана са осећањем мржње, овде је концептуализована 
индиректно, посредством сликовне метафоре СЈАЈ У ОЧИМА ЈЕ ПЛАМЕН (КОЈИ 
ПОТИЧЕ ОД ЗЛОБЕ) и метонимијске мотивације (СЈАЈ У ОЧИМА ЗА ЗЛОБУ). 
Врелина ватре  пресликана је на физиолошке промене у телу особе која мрзи.

4. Закључак

Помоћу ВАТРЕ и ПЛАМЕНА може се концептуализовати једанаест разли-
читих емоција (ГНЕВ, СТРАХ, СРЕћА, ТУГА, љУБАВ, ПРКОС, СТИД, КАЈАЊЕ, 
МРЖЊА, ЗАВИСТ и НАДА) и девет људских особина (ЖИВАХНОСТ, ОДА-
НОСТ, ПЛАХОВИТОСТ, ДИВљИНА, ЧОВЕЧНОСТ, РОДОљУБИВОСТ, 
ЧАСТОљУБљЕ, ОСВЕТОљУБИВОСТ и ЗЛОБА). При томе, у одређеним слу-
чајевима концептуализација наведених циљних домена одвија се индиректно, и 
то посредством директно реализованих сликовних метафора, као и метонимија 
у функцији мотивисања појмовних метафора.

Уочена су два сликовна детаља ВАТРЕ на основу којих долази до реализације 
сликовних метафора, а то су њен сјај, тј. блиставост, и њено црвенило, односно 
руменило. Стога наше сликовне метафоре у овоме раду гласе: а) БЛИСТАВЕ 
ОЧИ СУ ПЛАМЕН/ВАТРА, б) РУМЕНО ЛИцЕ ЈЕ ПЛАМЕН/ВАТРА и в) БЛИС-
ТАВО И РУМЕНО ЛИцЕ ЈЕ ПЛАМЕН/ВАТРA. Удружене са метонимијском 
мотивацијом у виду метонимијског начела ЕКСПРЕСИВНА/ФИЗИОЛОшКА 
РЕАКцИЈА ЗА ЕМОцИЈУ/ОСОБИНУ (Kövecses 2010: 108–109), наведене 
сликовне метафоре омогућавају посредну реализацију појмовних метафора.

Директну реализацију појмовних метафора омогућава следећих осам 
својстава изворног домена: 1. ватра и пламен могу грејати (стварати пријатан 
осећај топлоте), 2. могу осветљавати (доносити бољитак), 3. могу пећи (наносити 
бол), 4. могу спаљивати (уништавати), 5. високо су покретљиви, тј. могу се не-
заустављиво ширити (попут пожара), 6. могу се упалити (могу настати) 7. могу 
дуго горети (могу опстајати) и 8. могу се угасити (могу нестати).

Помоћу ВАТРЕ и ПЛАМЕНА се, дакле, у складу са народном изреком – 
„Ватра и вода су најбољи господари, али најгоре слуге” – могу концептуализо-
вати и позитивне и негативне појаве (в. пододељак 3.1.2). Све зависи од тога на 
који начин говорник српског језика посматра одређени циљни домен.

Извори:
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РМС: Речник српскога језика Матице српске (једнотомник) 2007, Нови сад: Матица српска.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Књига II (богољуб–
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ON THE CONCEPTUALISATION OF DIFFERENT HUMAN EMOTIONS AND 
CHARACTERISTICS IN SERBIAN BY MEANS OF FIRE AND FLAME AS SOURCE 

DOMAINS

Summary

This paper employs different linguistic examples retreived from the Serbo-Croat Literary and Collo-
quial Language Dictionary and the 2013 electronic Corpus of Contemporary Serbian to analyse the role which 
the source domains of FIRE and FLAME play in the metaphorical conceptualisation of different human 
emotions and characteristics in Serbian. There are three respective goals to this analysis: 1) to identify the 
target domains conceptualised by FIRE and FLAME; 2) to describe all the mappings enabling the emergence 
of identified conceptual metaphors; 3) to point out the image metaphors and metonymies motivating the 
emergence of some metaphors. The analysis has revealed that FIRE and FLAME are used to conceptualise 
eleven different emotions and nine different characteristics. In addition, there are eight different mappings 
allowing for the realisation of our directly manifested conceptual metaphors. Finally, three image metaphors 
and one metonymy serve the purpose of motivating some of the identified metaphors.

Key words: metaphor, fire, flame, mappings

Goran Petrović





39

811.163.41'373.22
821.163.41-84:17

Сања Миладиновић1

Београд

МОРАЛНЕ ПОРУКЕ У ВУКОВИМ ПОСЛОВИцАМА СА 
ЛЕКСЕМОМ кућа / дом

У раду се разматрају моралне поруке у Вуковим пословицама са лексемом кућа / дом. 
Бавећи се општим темама људске егзистенције, пословице чувају народну мудрост и при-
казују народна схватања о моралу, осликавајући време и прилике у којима су настале. 
Чињеница да имају свакодневну употребу у језику свих слојева народа намеће питање 
колико су етичка схватања заступљена у њима присутна у савременом језику, те ће циљ 
нашег истраживања бити да издвојимо моралне поруке које Вукове пословице са лексе-
мом кућа / дом садрже и да покушамо да утврдимо њихову позицију у савременом језику.

Кључне речи: моралне поруке, лексема кућа / дом, Вукове пословице 

1. Уводне напомене

1.0. Пословице представљају важан слој културног наслеђа, оне су најчешћи 
и најефикаснији начин чувања прошлог искуства речи, јер се баве општим темама 
људске егзистенције и судбине на овом свету. Пословице су, према томе, носиоци 
заветних порука једног народа. Управо из тог разлога пословице имају свакоднев-
ну употребу у језику свих слојева народа, те и дан-данас заокупљају велику пажњу 
научника. Оне осликавају језик, људе и време у коме су настале, али су истовреме-
но и добар показатељ којим правцима у неку културу продире нови век са спец-
ифичним појавама у привреди, друштвеним односима и психологији човека.

Српске народне пословице значајан су део наше културе и још по једној 
додатној околности којом је условљен њихов положај и живот у српској 
књижевности: по томе што се њихов претежни део нашао у знаменитој збирци 
Вука Стефановића Караџића (Јовановић 2014: 7). 

Иако је термин пословица у српском језику и култури први употребио 
Захарија Орфелин у 18. веку, а потом Доситеј Обрадовић и Јован Мушкатировић, 
Вук је тај који је овај термин озваничио и популарисао (Јовановић 2006а: 18).

Занимљиво је да се у првом издању Рјечника Вука Караџића (1818) по-
словица одређује као „тајни говор”, а већ 1836. Караџић издаје збирку Српских 
народних пословица, где су сакупљене пословице и изреке из усмене баштине 
(Поповић 2007: 555).

У Речнику књижевних термина пословица се дефинише као „једноставни 
говорни облик сажетог израза (паремија), у стиху или у прози, којим се саопшта-
ва нека искуствена спознаја или размишљање” (Поповић 2007: 554). 

Говорећи о пословицама, руски аутори Петроченко и Черношчекова кажу 
да се пословице могу сврстати у групу паремија. „Под паремијама истражива-
чи подразумевају сталност у језику и репродуковане у речима изреке народног 
порекла са синтаксичком структуром реченица које заједно са афоризмима не-
фолклорног порекла образују релативно самосталну класу језичких јединица, 

1 sanja.miladinovic@gmail.com
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поседујући обележја традиционалности, опште познатости и дидактичности” 
(Петроченко, Чернощекова 2011: 105). 

Јован Деретић ставља ситне народне умотворине (пословице, питалице, за-
гонетке) између поезије и прозе. „За њих је карактеристично да показују већу 
правилност у распореду језичких јединица, што их одваја од прозе, али без из-
осилабичности, која представља својство народне поезије. Пословица у сажетој 
форми износи колективна искуства и мудрост народа” (Деретић 1996: 127).

Рекли бисмо да се на Деретићево мишљење надовезује став Јелене Јова-
новић, која пословице поставља „на сечну тачку између поетског, реторичког 
и дидактичког текста. Тиме смо рекли и то да пословице не подлежу стриктно 
методологији анализе песничког дела, како опште уметничког тако исто ни фол-
клорног. Али оне подлежу тој анализи у оној мери у којој су песничка остварења, 
и у оном свом делу у којем јесу” (Јовановић Симић 2014: 10).

1.1. Речи из пословица увек су обиловале животним искуством којим је илу-
стровано њихово значење и начин употребе. 

Јелена Јовановић (2014) истиче да међу речима и појмовима из различитих 
области живота, које су у пословицама употребљене, постоји упадљива разлика 
по бројности. Пословице са лексемом кућа налазе се, према њеном мишљењу, 
на трећем месту по бројности, а ми смо за потребе овог истраживања из Вукове 
збирке ексцерпирали 113 пословица са лексемом кућа и њеним најближим сино-
нимом лексемом дом. 

Структура и хијерархијски распоред основног, прототипичног значења по-
казују да у српској лингвокултури лексеме дом и кућа на вербално-семантичком 
плану функционишу као синоними. Међутим, разлике се јављју на когнитив-
ном и комуникативно-прагматичком плану, што се најопштије испољава у виду 
маркиране употребе лексеме дом и неутралне употребе лексеме кућа. Основна 
разлика у значењу и употреби лексема дом и кућа у савременом српском језику 
односи се на друштвену димензију. Док појам дома у уобичајеној, свакодневној 
концептуализацији обухвата дати параметар, за појам куће је он од секундарног 
значаја. У примарној интерпретацији кућа се доживљава као зграда тј. грађевин-
ски објекат са функцијом за становање, што је јасно истакнуто у дефиницији у 
РСАНУ [1а], а тек секундарно као породица (Ристић – Лазић Коњик 2015: 12–13).

2. Морал у Вуковим пословицама

2.0. У народним пословицама је реализована наивна представа лексеме 
кућа, заснована на традиционалним вредностима и обичајима патријархалне 
културе. Пословице откривају опште обичајне норме које владају у патријархал-
ном друштву, при чему је указано и на основне моралне и породичне вредности. 
Пословица у друштвеном смислу представља морално искуство, али не увек и 
високи морални идеал. 

Говорећи о моралу у нашим пословицама, Продановић истиче следеће: 
„У народној књижевности морални појмови су различити, па чак и супротни. Та 
неједнакост јасније се види и непосредније изражава у народним пословицама, не 
само када је реч о моралу и хуманости, него и о најразличнијим акцијама јавног 
и приватног живота, и најбитнијим социјалним начелима и појавама: слободи, 
правди, истини, храбрости, сили и др.” (Продановић 1938: 602).

Моралне поруке у вуковим пословицама са лексемом кућа / дом



Сања Миладиновић

41

2.1. Кућа као простор слободе, сигурности

Анализа значења ексцерпиране грађе потврђује да лексема кућа у великом 
броју Вукових пословица имплицира високе моралне вредности, те од ове кон-
статације управо и полазимо.

Ослањајући се на темеље патријархалне културе, лексема кућа означава 
родни, породични дом, домаће огњиште, породицу. Кућа се схвата као прос-
тор слободе, сигурности, чиме се имплицира љубав, блискост и заједништво 
њених чланова. 

Моја кућа моја слобода. (181)
Моја кућица моја слободица. (182)
Свагђе је добро, ал’ код куће најбоље. (276)
Свуда је проћи, ал’ је кући доћи. (283)
Своја кућица своја вољица. (282)
Своја кућица своја слободичица. (283)

С тим у вези помињемо и метонимијску замену куће деловима куће, по-
себно прага као граничника између унутрашњег простора, који представља 
домаће огњиште, породицу, и спољашњег простора (свега што је изван по-
родичног окриља).

кућни је праг највећа планина. (165)

У овој пословици кућа је представљена као основа или база из које човек 
црпи снагу за сваку акцију коју намећу животне прилике, те се повратку кући 
увек тежи, јер је само ту човек свој на своме.

У простор породичног дома не сме свако имати приступ: 
Погледај му на обућу, па га пуштај у кућу. (250)

Човек напушта своју кућу само када умре:
Мртва чоека четворица из његове куће носе. (183)

2.2. Улога домаћина у одржању куће

Свака кућа има свога домаћина, онога који управља домаћинством, па се с 
тим у вези у пословицама наглашава значај добре организације, договора и сло-
ге, као вредности којима се стреми.

договор куће не обара. (62)
Рефена2куће не обара (али и не подиже). (271)
Свак је свога дома владика. (278)
док је аша3, дотле је кућа наша. (64)
Који домаћин не мисли увече шта ујутру ваља радити, ту нити је 
куће ни домаћина. (142)
Раноранилац и доцнолегалац кућу тече. (270)
Најбољи је пазар на својој кући. (186)
Тешко кући ђе није госпара, а баштини4 ђе није пудара5! (315)

2 Реч рефена је турцизам који означава заједницу, слогу, ортаклук; заједнички трошак за јело и 
пиће једнако расподељен на учеснике (РСАНУ).

3 Реч аша овде је употребљена у прилошком значењу, те значи подоста, увелико (РСАНУ).
4 Уз одредницу баштина се у РМС наводи значење имовина, првенствено непокретна коју неко 

наследи од оца или неког другог претка, очевина, дедовина.
5 Реч пудар означава чувара винограда или других усева (РМС).
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У пословици Тешко кући на младој старјешини! (315) непосредно се са-
општава да је и искуство битан предуслов за доброг старешину. Ипак, године 
нису од пресудног значаја за избор домаћина, што потврђује и Вуков коментар:

„Старјешина није свагда најстарији годинама у кући: кад отац остари, он преда 
старјешинство најпаметнијему својему сину (или брату или синовцу); ако ће бити и 
најмлађи” (Стефановић Караџић 2005: 283).
Поред тога, домаћин мора да буде и скроман тј. штедљив, јер само тако може 

очувати иметак: 
Крпеж кућу држи. (161)
Крпеж кућу тече. (161)
окрп кућу држи. (237)

Одсуство домаћина или господара значи неку врсту слободе или предаха за 
укућане, односно значи да укућани могу радити по својој вољи јер нема аутори-
тативног старешине да заповеда:

Кад мачка код куће није онда се миши веселе. (119)

Посебно издвајамо пословицу Нема господства ђе му га кућа не даје. (202), 
која би могла поткрепити претходну тврдњу о улози домаћина у кући. Овом по-
словицом се на непосредан начин саопштава да једино онај ко у својој кући ужи-
ва углед и поштовање, може на исти начин и у друштву бити третиран. 

Дакле, још једном се наглашава да је кућа основа или база за сваку даљу 
акцију, како је већ и поменуто.

Није редак случај ни да се човек у друштву представља у најбољем светлу, 
очекујући поштовање и уважавање, које код куће тј. у својој породици не ужива:

На путу ружица, а код куће тужица. (190)
У туђој кући кнез, а у својој јеж. (337)

Неретко се дешава и да се кућа и домаћинство оставља у аманет особи која 
ту позицију не заслужује: На мрзећему кућа остаје. (189) или На мрзилу кућа 
остаје. (189). 

2.3. однос материјалних добара и духовних вредности

Животне прилике намећу сталну борбу за очување стеченог, али у човеку 
увек гори и тежња да иметак увећа, прошири:

куће колико те може покрити, а баштине колико ти око види. (165) 

Највеће зло за човека јесу лоши међуљудски односи у породици и лоше имо-
винско (материјално) стање:

већега крвника чоек нема од рђаве куће и баштине. (33) 

Могли бисмо рећи да је у пословици Пуна кућа као сат6. (266) приказан 
својеврсни идеал којем се тежи.

Потпуну супротност представљају пословице у којима је приказана кућа без 
чланова домаћинства односно одсуство благостања, тежак материјални положај.

Празна (кућа) као вилина пећина. (259)
У празну кућу ни миши не улазе. (334)

6 Уз одредницу сат м (зб. саће) у РМС наводи се и значење плоча од воска с ћелијицама у које 
пчеле стављају мед и јаја.
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Пословица Нит’ има куће, ни кућишта. (223) у појачаном значењу прика-
зује одсуство свих материјалних добара тј. значи бити без игде ичега.

Ако се ипак деси да се остане без иметка, који је мукотрпним радом стечен, 
не треба очајавати, јер су материјална добра пролазна вредност.

Кад кућа гори, барем да се чоек огрије. (118)

2.4. односи међу члановима патријархалне породице

Пословице са лексемом кућа осликавају и односе између чланова патријар-
халне породице, али и шире друштвене заједнице. 

Ако кућа изгори, дуг на оџак излети. (5)
Ако ми не метеш куће, мекше ми је спавати, ако ми не переш судова, 
гушћа ми је чорба. (5)
Ако не буду гости бијесни, неће бити кућа тесна. (6)

У првој пословици истиче се значај опраштања дуга у појединим 
ситуацијама.

Друга пословица приказује породичне односе кроз надмудривање свекра и 
снахе. 

Толерантност се у трећој пословици истиче као врлина која доприноси очу-
вању породичне слоге.

Ипак, договор праве чланови породице, трећем лицу тј. госту није дата мо-
гућност да у доношењу оваквих одлука учествује: Зван дому не суди. (88).

Дакле, свако би требало да решава своје проблеме и брине своју бригу:
Свак испред своје куће нека мете. (278)
Нек не зна чија је кућа масна. (201)
У туђој кући свашта види, а у својој ништа не види. (337)

О великој одговорности за стицање и очување породице говоре пословице:
Тешко је туђу кућу служити, ал’ је још теже своју стећи. (314)

Важно је да човек до одређених година стекне знање, мудрост и иметак, јер 
ће само тада бити цењен од стране породице и шире друштвене заједнице.

Ко до двадесет (година) не зна, а до тридесет нема, тешко кући која га 
има. (137)
Ко од двадесет година не зна, а од тридесет нема, тешко кући која га 
има. (150)

Да би другоме помогао, човек је често спреман и на велика одрицања, о чему 
говоре пословице: Хатарова кућа у потоку, једва јој се слеме7 види. (340).

Исто тако се наглашава да је врлина одмереност у свему, па и у оваквим 
ситуацијама:

Што кући ваља, (ни) у цркву се не даје. (357)
Колико је од моје куће до твоје толико је од твоје до моје. (145) 
Ни све горе посијеци, ни без дрва дома дођи. (222)

Непромишљен је онај ко Туђу кућу диже, а своју обара. (322)

7 Према РМС, слеме је уздужна линија у којој се секу две кровне површине куће, врх крова.
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Породични односи су представљени и у пословици Кутњи лупеж кућу копа. 
(164), којом се непосредно саопштава да је највеће зло када неко из куће затире, 
уништава породицу.

Посебну пажњу поклањамо пословицама у којима је представљен однос 
чланова породице према женској деци.

У патријархалној породици женско дете има место у породичном дому до 
одређених година односно до удаје. Својом удајом, како Вук каже, оне кућу за-
тиру, али се захваљујући њиховој удаји стичу пријатељи којима се човек дичи. 

Ђевојке су ископ, али част кући. (72) 

Поједине пословице сликовито представљају положај девојке у породичном 
дому:

вуц’ се зло из куће! (40)8 
Нема горега заклада9 у кући од ђевојке. (202)

Овим пословицама девојци је упућена својеврсна жеља да се што пре уда 
односно да оде из куће.

Поједине пословице носе савете у вези са избором девојке која се доводи у 
кућу. Патријархални морал налаже да жена поседује смерност, да буде вредна и 
послушна. Женска лепота је оно што обично не иде уз вредноћу. Те врлине су су-
протстављене пролазним материјалним добрима, те се у пословицама наглашава 
да на мираз који девојка доноси не треба гледати.

Ко има лијепу кућу и лијепу жену, није господар од ње. (139)
Која се често огледа, слабо кућу надгледа. (140)
Лијепе коло воде, а ружне кућу куће. (169)
Пртиште10 на буњиште11 а несрећа у кућу. (265)

Овде наводимо и пословицу који прати свадбене обичаје: около двора дуп-
чићи12, а у кући синчићи. (237).13 

Велика улога жене у одржању куће односно породице истакнута је у 
пословицама:

Ђе није жене онђе није ни куће. (75)
Не стоји кућа на земљи, него на жени. (209)

У пословици Није Бог двије куће покварио. (213) лексема кућа означава 
заправо мужа и жену. Према Вуковим речима, када се нађу рђав човек и рђава 
жена каже се да их није Бог покварио, већ да су сами одговорни за своје понашање.

8 Уз ову пословицу Вук наводи следећи коментар: Кад се што врача, н. п. ђевојци да би се удала. 
Овај коментар потврђује веровање нашег народа у магијску моћ речи.

9 У РМС одредница заклад се објашњава на следећи начин:
 1. ствар од вредности, драгоценост која се даје као обезбеђење потражuвања, залог: положити 

~, вратити ~. 2. новац одређен за посебну намену, фонд; завештање; задужбина: ~ за сиромашну 
децу. 3. драгоценост, накит: црквени ~ .

10 Пртиште је пртено платно, овде употребљено у значењу материјална добра (РМС).
11 Буњиште је место где се баца смеће, ђубре, сметлиште (РМС).
12 Према РМС дуб је храст; овде је, дакле, у питању деминутив ове именице.
13 Вуков коментар уз ову пословицу гласи: Рече ђевојка у себи кад је сватови уводе у кућу, да би 

мушку ђецу рађала. У Грбљу.

Моралне поруке у вуковим пословицама са лексемом кућа / дом
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Пословица Муж жену коротује14 од дома до гроба, па од гроба до дома. (184), 
казује да муж, након смрти своје жене, не тугује дуго.

2.5. Кућа као мерило позитивних или негативних вредности

У неким пословицама кућа се узима као мерило позитивних или негативних 
вредности:

беспосличарење, скитање
Заредио од куће до куће као водичар. (86) 
Зашао од куће до куће као водичар. (87)

опрезност
Ако комшијнска кућа гори, пази на своју. (5)
Игра мечка пред чичином кућом. – доћи ће и пред нашу. (95)15 

прекор
Хвала ти као да си ми кућу запалио! (341) 
Као да нијеси врата на кући имао. (130)

сналажљивост
да га објесе, донио би кући вјешала. (49) 
Будале куће зидају, а мудри их купују. (30)

стрпљивост
Ко полако иде, прије дома дође. (151)
Ко полако иде, прише дома долази. (144)

далеко му лијепа кућа! (51) – нетрпељивост

Зло је брашно у кућу унио. (91) – завада
кућа му је од камена, а у кући ни камена. (164) – злурадост
Што вода понесе, у кућу не донесе. (353) – неминовност
кућа му је на батини. (164)16 – сиромаштво
Хајдучке куће нема. (340) – неукротивост, немиран дух
далеко је хљебарова кућа. (51) – недостижност 
Код касалове куће. (137) – узалудност, бесциљност
Ко у један пут много иште, с празном се торбом кући враћа. (158) – 
лакомост, похлепа
То двије куће гради! (317) – спретност, марљивост
опет је мало ближе кући. (240) – корисније, паметније
Нијесам рад ни да га у врећи кроз моју кућу пронесу. (217) – рђав, лош 
човек
Родиће се и у мојој кући слијепац! (272) – призивање среће

14 Значење глагола коротовати у РМС гласи жалити за умрлим, оплакивати; бити у короти, носи-
ти црнину.

15 У РСАНУ се наводи израз заиграће мечка и пред твојом (његовом и сл.) кућом и уз њега стоји 
објашњење: и тебе ће (њега ће и сл.) снаћи несрећа, зло, невоља, и ти ћеш (он ће и сл.) доћи у нез-
годан положај, неприлику. Ослањајући се на ово значење, сматрамо да се наведеним пословицама 
упућује на опрез да човек не би запао у невољу, да га не би задесило зло.

16 Уз ову пословицу стоји коментар – у торби, просјак.
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шаљиво наговарање на останак у друштву
Да је кућа добра, и вук би је имао. (50)17

У зле и дома никад не мањка. (331)

2.6. Кућа у клетвама и заклетвама

Поједине пословице имају експресивно или пејоративно значење и екслама-
тивну употребу исказану у форми клетве или заклетве:

Крв платио на свом дому! (160)
кућа му се коцем затворила! (164)
кућа му се кућевином звала! (165)
Ко рат жели, код куће га имао. (152)
Тако ми вјечнога дома18! (301)
Тако своје куће жив не видио! (309)
Толико ми зла у кућу! (318)

Посебно издвајамо пословицу којом се, како Вук каже, почиње када се зове 
на крсно име: Божија кућа и ваша! (20)

Овде помињемо још једну пословицу која се такође везује за верски празник 
Томиндан (19. октобра): Свети Тома ћера планинке дома. (281)19

3. Закључне напомене

Морал као скуп обичаја, неписаних правила, схватања о доличном и недо-
личном, поштеном и непоштеном понашању, јесте категорија која се током со-
цијалног развитка народа кроз епохе нужно мењала. Продановић истиче да су 
се „једна времена одликовала развијеном хуманошћу, добро одржаним моралом, 
јачом друштвеном солидарношћу и већом социјалном правдом. Потом су насту-
пали, или су исто тако и пре постојали, дани бездушне себичности, моралне раз-
бољености, антисоцијалног духа, свирепе неправичности. А све се то у мањој 
или већој мери огледа и кроз усмену књижевност разних народа. Али и у једном 
истом народу и у истом времену и прости људи и велики умници уносили су у 
народну књижевност своје разносврсне и често супротне ставове и мишљења” 
(Продановић 1938: 607).

Анализирајући наш корпус, долазимо до закључака да највећи број по-
словица са лексемом кућа / дом истичу високе моралне вредности, као што су: 
договор, слога, мудрост, скромност, толерантност и сл. Истиче се и значај по-
штовања онога што се има, али и стална тежња да се стечено увећа и прошири. 
Материјална добра третирају се као пролазне вредности, а њима је супротста-
вљено духовно богатство. Ово је, према Продановићу, безинтересно схватање 
морала. Ипак, многе врлине развијене до крајњих граница додирују се с манама. 
Особине као што су: нетрпељивост, злурадост, лакомост, непоштење и сл. имају 
своје место у пословицама са лексемом кућа. Ове особине најчешће се осуђују 
или кажњавају како би послужиле као својеврсна опомена непоштенима, али и 

17 Ову пословицу прати следећи Вуков коментар: Рече се у шали, кад ко ђе не ће да остане, него се 
изговара да хоће кући да иде. Наведени коментар говори у прилог претходној тврдњи о шаљивом 
наговарању, чиме се представља још једна одлика националног бића српског народа, а то је ху-
мор и духовитост.

18 У РМС израз вечни дом се објашњава као смрт, гроб.
19 У народу постоји веровање да је на Томиндан обично лоше време (јак ветар, киша или снег), па 

из тог разлога не би требало кретати на пут односно излазити из куће.
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као утеха поштенима. Ипак, Продановић истиче да „живот кроз векове и кроз 
народе показује некажњивост кривица и злочина моћних појединаца, које не 
стиже ни Божја правда ни људска казна. Пословице у којима се за зло испашта 
важе само за средње и мале људе који немају ни моћних заштитника, ни високих 
сродника, ни јаку политичку моћ, ни сјајне положаје” (Продановић 1938: 605).

Пословице са лексемом кућа приказују и морал који постоји у патријархал-
ној породици тј. међу њеним члановима. Хијерархијски однос и однос према 
женској деци у породици под утицајем социјалног развитка доживљава проме-
не, те можемо закључити да се многа схватања данас релативизују. 

На крају можемо рећи да су у пословицама представљене животне окол-
ности са којима се појединац суочава, водећи при том сталну борбу за очување 
сопственог идентитета, те градећи моралне ставове у складу са временом, али и 
личним убеђењима.
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MORAL MESSAgES IN VUk’ S PROVERBS wHICH CONTAIN  
THE LEXEME house / home

Summary

The paper analyses of moral messages in Vuk’ s proverbs contain the lexeme house / home. By dealing 
with universal topics of human existence, the proverbs preserve folk wisdom and express the people’s percep-
tion of morale, depicting the time and circumstances in which people came into being. The fact that they 
have daily use in the language of all social classes imposes the question of what extent the ethical principles 
are present in them and also present in the contemporary language. Thus, the objective of the research will 
be to extract the moral messages in the proverbs that contain the lexeme house / home and to try to establish 
their position in the contemporary language.

Key words: moral messages, lexeme house / home, Vuk’ s proverbs
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ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С КОНСТИТУЕНТОМ  
СОМАТСКОГ ПОРЕКЛА У ДЕЛИМА АЛБАНСКОГ  

ПИСцА ИСМАИЛА КАДАРЕА

У раду се спроводи фразеолошка анализa 112 екцерпираних соматизама, где ће са 
једне стране бити представљен њихов формално-структурални састав (предлошко-па-
дежне и глаголско-именичке конструкције), заступљеност и врста соматизма (холоними, 
мероними и сл.), а са друге стране бити утврђена вишеструка подударност двају сомат-
ских система уз помоћ већ устаљеног начина контрастирања: апсолутна, делимична и 
аналогна (нулта) једнакост. Под соматизмима у најширем смислу овде подразумевамо 
лексеме чије се референтне семантичке вредности односе на неки од делова тела, било 
унутрашњи или спољашњи, као и на апстрактне појмове за деноминацију средишта ког-
нитивно-сензорних искустава и емоција.

Кључне речи: соматизми, албански, српски, структура, екиваленција

I Уводно разматрање

Кадареова књижевност је идентификациони и културни знак самог аутора, 
али и обележје албанске народне културе. Идентитет његове књижевности је у 
нераскидивом односу са културом његовог места, оном прошлом, племенском, 
чије корене аутор тражи и налази у темељима западне цивилизације, али исто 
тако и однос према диктатури формира његову књижевност. Својим талентом он 
даје бројне информације и обиман материјал за анализу свих сличности између 
културе, идентитета и историје. У Кадареовим романима, култура се појављује 
као уметнички феномен и игра незамењиву улогу у судбинама ликова и њихо-
вих односа, градећи на тај начин албанску реалност у историјској и садашњој 
перспективи, описујући Албанца у односу са собом и другима, шетајући га кроз 
простор и време и суочавајући га са историјом свог постојања (Ndreca, 2016: 270, 
271, 273). С тим у вези различити литерарни ефекти, експресивна језичка и сти-
листичка средства, њихова семантичка разноврсност, асоцијативне везе и жива 
унутрашња структура свој пуни одраз имају у изразито богатом фразеолошком 
слоју приказаном у делима албанског писца Исмаила Кадареа, захваљујући којем 
су на сликовит начин дочаране доминантне карактерне и психолошке црте ју-
нака, њихови ментални процеси и физичке активности, природа међуљудских 
односа, али и различите друштвене ситуације у којима се јунаци могу наћи. Уп-
раво су ове идеје, симболи и језички знаци Кадареове књижевности инспириса-
ле ауторе да још једном посвете већу пажњу контрастивном изучавању богатог 
лексичког слоја фразеологизама албанског и српског језика.

1 trajkovictanja3@gmail.com
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II Предмет, циљ и методологија рада

На стваралачком опусу 5 књижевних романа спроведена је контрастивна 
анализа 112 екцерпираних соматизама, где је са једне стране представљен њи-
хов формално-структурални састав (предлошко-падежне и глаголско-именичке 
конструкције), заступљеност и врста соматизма (холоними, мероними), а са дру-
ге стране утврђена вишеструка подударност двају соматских система уз помоћ 
већ устаљеног начина контрастирања: апсолутна, делимична и аналогна (нул-
та) једнакост2. Оба дела језичке анализе без контекстуалних примера пoказују  
изворни облик фразеологизама на албанском језику и њихово основно значење 
на српском, с тим што се неки од примера појављују у различитим облицима. 
Поред поменуте формално-структуралне и семантичке анализе, у раду се и ста-
тистичком методом спроводи класификација добијених резултата како би се 
утврдила заступљеност анализираних соматизама.

У том смислу, постављен је и основни циљ наше анализе: утврђивање сте-
пена морфолошке и семантичке подударности забележених соматских фразео-
лошких јединица на албанском и њихових преводних еквивалената на српском 
језику, при чему се посебна пажња посвећује случајевима парцијалне и нулте по-
дударности како би се дошло до најадекватнијих начина преношења фразеологи-
зама с полазног на циљни језик. Поред тога, контрастивном анализом указује се 
и на евентуалне примере привидне подударности (тзв. лажних пријатеља), као и 
на одређене лингвистичке, културолошке и друге сличности и разлике, чиме се 
омогућава лакше усвајање фразеолошког фонда у настави страног језика.

Под соматизмима у најширем смислу овде подразумевамо лексеме чије се 
референтне семантичке вредности односе на неки од делова тела, било унутра-
шњи или спољашњи, као и на апстрактне појмове за деноминацију средишта 
когнитивно-сензорних искустава и емоција. На основу њихове класификације 
према соматском конституенту, забележени су следећи соматизми3: око (sy/syri), 
срце (zemër/a), лице (fytyrë/a), глава (kokë/a, krye/t), уста (gojë/a), уво (vesh/i), 
рука (dorë/a), зуб/и (dhëmbë/t), нога (këmbë/a), нос (hundë/a), тело (trup/i), кост/и 
(kocka/t), кожа (lëkurë/a), врат (qafë/a), колено (gju/gjuri), прст/и (gisht/i, gishta/
gishtat), језик (gjuhë/a), живац/и (nerv/i, nerva,/nervat), мозак (tru/ri). Системат-
ском обрадом тематски одабраних конструкција приказан је увод у структуру 
израза полазног и циљног jезика на основу којег се јасно види квантитативност 
и број који твори свака од саставница соматског порекла, њихово денотативно 
и конотативно значење, начин преношења семантичког садржаја, значењска 
композитивност, динамичка природа фразеологизама као и њихови културни 

2 Без детаљног залажења у терминолошка питања, важно је нагласити да се за исказивање степена 
семантичке и формално-структуралне подударности између полазног и циљног фразеологи-
зма, односно преводног еквивалента, у доступној домаћој литератури у области контрастивне 
и компаративне фразеологије и семантике, поред наведених, равноправно употребљавају и тер-
мини „потпуна, парцијална и нулта еквиваленција” (в. нпр. Ристић, Гордана (2013): Соматизми 
у немачкој и српској фразеологији: докторска дисертација, Филозофски факултет, Нови Сад; Три-
вић, Анета (2015): Лексичко-семантичка анализа соматизама у фразеологији савременог шпан-
ског и српског језика: контрастивни приступ, докторска дисертација, Филолошко-уметнички 
факултет, Крагујевац; Krijezi op.cit. и многе друге).

3 Према Ковачевићевој (2006: 15, 19), неки аутори унутрашње органе сматрају соматизмима, па 
тако унутар соматског слоја фразема укључују оне са саставницом душа, срце, крв и сл. Кова-
чевић соматским фраземама сматра оне које на формалном плану садржавају једну соматску 
саставницу која се односи на људско тело, а при томе та саставница може бити спољашњи или 
унутрашњи део тела. Међутим, у соматизме не убраја апстракције (душу, ум) и излучевине (зној, 
суза), као ни гестове који још нису потпуно фразеологизирани. 
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слојеви у којима се могу приметити специфични одрази виђења људи, света, жи-
вотиња и природе.

III Формално-структурални састав екцерпираних 
фразеолошких јединица

А) Именски (номинални) фразеологизми

Посматрањем широког фразеолошког опсега албанско-српског ареала у де-
лима Исмаила Кадареа, у овом случају опсега који се састоји од фразеолошких 
јединица чији је нуклеус односно база холоним или мероним, може се примети-
ти да је фреквенција предлошко-падежних конструкција релативно мала, свега 
13 забележених примера, што од укупног корпуса процентуално чини 11.61%. У 
њиховом саставу учествује неколико предлога (nga/од/из, me/са, në/у/на и др.), 
што омогућава њихову даљу класификацију на конструкције у номинативу и 
акузативу, на основу падежа с којим наведени предлози конгруирају. 

3.1 Предлошко-падежне конструкције у номинативу

Албански је један од ретких језика у којем се уз номинатив могу јавити 
предлози. На ексцерпираном корпусу соматских фразеологизама утврдили смо 
само један такав пример, а у питању је nga koka deri këmbët – од главе до пете. 
Овај адвербијални фразеологизам остварује однос потпуне семантичке поду-
дарности са својим преводним еквивалентом, док се по питању морфолошке 
структуре уочавају одређене разлике. Најупечатљивија међу њима је свакако 
узрокована управо чињеницом да српски језик не познаје такве конструкције у 
којима се уз лексему у номинативу може јавити и неки предлог као код синтагме 
nga koka (досл. од главе), а синтагме с предлогом nga на српски се језик редов-
но преносе помоћу предлошко-падежних конструкција у генитиву или акуза-
тиву (Krijezi: 2012, 271–272). Поред тога, употреба овог предлога у албанском 
језику захтева именицу у номинативу одређеног вида, што представља још једну 
структуралну разлику у односу на српски језик, у којем се категорије одређеног 
и неодређеног вида јављају само код придева, и немају директне импликације 
не само на структурални састав већ ни на семантику фразеологизма, те се у 
таквим случајевима може говорити о одређеним формалним рестрикцијама 
фразеолошких јединица у српском у односу на албански (о таквим примерима в. 
више у Сивачки/Мутавџић 2016). Међутим, на примеру наведеног фразеологизма 
и његовог преводног еквивалента не испољава се описано рестриктивно својство 
категорије одређеног вида, већ сама структурална организација унутар циљног 
израза прати утврђена правила преношења предлошко-падежних конструкција с 
овим предлогом на српски језик, па овај пример због тога можемо класификовати 
у категорију потпуне структуралне и семантичке подударности. 

3.2 Предлошко-падежне конструкције у акузативу

Акузатив је у албанском језику падеж с којим фигурира највише предлога, 
па сходно томе и у нашем корпусу забележен је највећи број примера управо 
конструкција у акузативу, при чему смо уочили две основне групе: конструкције 
с предлогом me и конструкције с предлогом në. Прву групу израза карактеришу 
фразеологизми чија конструкција може бити предлог me + соматизам + придев, 
какве су рецимо me sy të zgurdulluar (досл. са очима расколаченим) □ раскола-
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чених очију me zemër të ngrirë (досл. са срцем смрзнутим) □ бити камена/тврда 
срца; или конструкције у облику предлог me + соматизам + предлог + лексема, 
каква је фразеолошка јединица me qumësht në buzë □ мирисати на мајчино мле-
ко/још некоме цури млеко из уста. Како се предлошко-падежне конструкције с 
овим предлогом на српски преносе углавном конструкцијама у инструменталу 
са предлогом и без предлога с(а), њихова граматичка функција односи се на на-
чин вршења неке радње, па их у том смислу можемо означити као прилошке или 
адвербијалне. Међутим, код одређеног броја утврђена је парцијална или нулта 
подударност услед морфолошких неподударности између полазних израза и 
преводних еквивалената која се, између осталог, огледа и у присуству глаголских 
конституената, па се они не могу сврстати у категорију адвербијалних.

Увидом у корпус забележене су тек две конструкције у акузативу с предло-
гом në: në majat e gishtave □ на врховима прстију и në majë të gjuhës □ на врх је-
зика. У питању су структурално веома сличне конструкције код којих се разлика 
остварује на основу два граматичка својства уочена на напоредном именском 
конституенту у њиховом саставу: категорија одређеног/неодређеног вида и кате-
горија множине, док се у морфолошком смислу разлика испољава у виду сомат-
ског конституента. Прву неподударност између ова два албанска фразеологизма 
није могуће уочити на преводним еквивалентима чији је формални састав једнак 
структури фразеолошких јединица на албанском, како смо већ споменули, од-
ређени и неодређени вид именица недоступан је граматички инструмент у срп-
ском који може и не мора имати утицаја на семантички аспект израза. Код наве-
дених примера уочава се веза између ове граматичке категорије и самог значења 
коју преводни еквиваленти не приказују. Због тога је неопходно осврнути се на 
начин концептуализације соматизама у оквиру ових израза и рестрикција које 
поменуте граматичке категорије намећу, односно могућности које дају у оквиру 
процеса фразеологизације базних синтагми. 

С једне стране имамо пример фразеологизма në majat e gishtave, насталог на 
основу слике човека који се пажљиво креће на врховима прстију како би изазвао 
што мање пажње и неопажено обавио одређену радњу. Насупрот мотивацији ис-
куственом сликом, код фразеологизма në majë të gjuhës уочавамо метонимијске 
и метафоричке процесе као средства мотивације, а појмовна метафора која се 
на основу израза може постулирати гласи упорност је горе (Ристић 2013: 96). 
Основна разлика заснива се на чињеници да се код овог примера концептуали-
зација одређене емоције заснива на перцепцији језика као средства за изража-
вање одређених концепата (какве су емоције), а не као конкретног дела тела који 
се искуствено посматра. Управо се због тога код првог израза на основу јасне  
(искуствене) слике особе коју можемо видети пред очима употребљава катего-
рија одређеног вида, док се код другог примера та конкретизованост губи, па 
самим тим долази до употребе неодређеног вида, којим се и истиче апстракт-
ност. Због непостојања одговарајућих категорија код именица у српском језику, 
наведене семантичке нијансе није могуће уочити на преводним еквивалентима, 
па за ове фразеологизме можемо рећи да се морфолошки приближавају катего-
рији делимичног подударања.

2) Синтагме и еталони

Ексцерпирана грађа обухваћена анализом броји и оне соматске конструк-
ције које се захваљујући својој структури могу сврстати у синтагме. Реч је о 
4.46% од укупног корпуса, односно пет јединица које у свом саставу имају холо-
ним тело: mishi i huaj □ страно тело и мерониме око, срце и уста: ballë për ballë 
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□ очи у очи; срце: thelbi i çështjes □ срце проблема, me gjithë shpirt □ свим срцем, 
свом душом; gojët e liga □ зли језици. Све остале формуле са компонентама лице, 
глава, уво, нога, рука, нога, зуби, врат, прсти, колено, кости, језик и кожа по 
својој структури не припадају поменутој категорији. Уједно се из оваквог темат-
ски истог али структурно разноликог корпуса може забележити једна поредбена 
конструкција са везником као (еталон) која у албанском садржи соматску ком-
поненту лице, али је њен еквивалент у српском без тога: i/е bardhë si gëlqere në 
fytyrë4 □ бити блед као крпа, и чини 0.90% од укупног корпуса.   

Б) Глаголско-именске конструкције

Посматрани корпус показује да највећи степен заступљености имају гла-
голско-именске конструкције, и то чак 93 примера, што чини 83.03% укупно 
анализираног корпуса. Контрастивна анализа издвојених примера указује на 
постојање две основне категорије глаголско-именичких конструкција чија се 
структура може схематски изразити на следећи начин: (i) глагол + соматизам и 
(ii) глагол + предлошко-падежна конструкција.

Прва категорија израза чини мањи део анализираног корпуса (17 примера 
или 18.27% свих глаголско-именичких фразеологизама) и њена је основна одлика 
равноправност конституената у смислу њиховог мотивационог потенцијала. Код 
оваквих примера фразеологизама, у највећој мери преовладавају прелазни глаго-
ли који у морфолошком смислу захтевају употребу лексеме (дакле, соматизма) у 
акузативу (одређеног или неодређеног вида) у функцији правог објекта, као што 
је случај фразеологизама hedh një sy □ бацити око/поглед; zbraz zemrën □ олакша-
ти душу; bush mendjen □ пунити коме главу; shkul veshët □ извући коме уши и сл.

Поред наведеног, основног облика ове групе фразеологизама, у полазним 
изразима забележене су и одређена (мања) одступања у виду конституената как-
ви су, рецимо, одрична речца mos или препозитивни чланови, односно скраћени 
облици личних заменица, основни број један/неодређени члан, као и речца u за 
грађење пасива. Будући да су у питању непроменљиве врсте речи чија је грама-
тичка и семантичка функција у овим примерима помоћна, такви изрази такође 
су класификовани у оквиру ове категорије именичко-глаголских. У питању су, 
рецимо, фразеолошке јединице као што је mos u besonin syve □ не веровати соп-
ственим очима; i shmangej syve □ избегавати погледе и др.

Друга категорија доста је разноврснија и укључује чак 76 фразеолошких 
јединица, у оквиру којих су, поред глаголског конституента, у именском делу 
конструкције најчешће забележене предлошко-падежне конструкције, као и 
различите конструкције које укључују придеве, прилоге или речце (најчешће 
поредбену речцу si). Статистички сагледано, однос између ове две подгрупе је 
53 наспрам 23, што указује на чињеницу да је готово две трећине глаголско-име-
ничких израза сачињено од предлошко-падежних конструкција. 

Слично као и код номиналних фразеологизама, када се у саставу глаголско-
именских израза нађу предлошко-падежне конструкције, на основу падежа их 
можемо класификовати и у одговарајуће категорије. Према анализираном кор-
пусу, забележене су предлошко-падежне конструкције у (i) номинативу (нпр. heq 
nga mendja □ избацити кога/шта из главе, nuk heq nga goja □ не вадити кога из 
уста; (ii) и у акузативу nuk e sheh dot me sy □ не могу се очима видети/смисли-
ти, paguaj me kokë □ платити главом, them nëpër dhëmbë □ процедити кроз зубе, 

4 Наведена поредбена контрукција се у делима са истим значењем може наћи и у следећим обли-
цима: u bë baltë në fytyrë („постати блато у лицу”), u zverdh si dylli („пожутети као восак”);
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mezi mbahet në këmbë □ једва стајати/држати се на ногама, ka për zemër □ имати 
кога/шта при срцу, rrëfej gojë pas goje □ говорити на сва уста и сл. У односу на 
саме номиналне фразеологизме, приметили смо нешто већу разуђеност у погле-
ду предлога у њиховом саставу, па тако поред већ поменутих предлога me и në, у 
оквиру ових израза фигурирају и предлози pa, për и nëpër. 

Преостали глаголско-именски фразеологизми у свом саставу поред глагола 
и одговарајућег соматизма, садрже и неки придев, прилог или речцу, какви су 
shqyejnë njëri-tjetri si bishat □ један другоме очи ваде/копају, ec shatra-patra □ 
ићи с ноге на ногу, nuk i shkëpus dot sytë □ не скидати поглед с кога/чега, а уочили 
смо и неколико примера који укључују и напоредне глаголске конституенте, као 
што је случај с изразом sa të hapësh e të mbyllësh sytë □ за трен ока, док трепнеш 
или bëj ç’të thotë koka □ радити како кога памет носи/учи.

IV Формaлно-структурална и семантичка подударност соматских израза

Контрастирањем фразеолошких система албанског и српског језика који у 
свом средишту имају соматизме, може се видети компоненцијални састав одаб-
раних облика фразеолошких јединица, утврдити њихова лексичка и семанти-
чка структура, целовитост значења, функционална идентичност, дистинктив-
не црте, начин приказивања реалности као и културни аспект њихових фразе-
ологија и њихови културни слојеви, у којима се могу приметити специфични 
одрази виђења људи, света, животиња и природе. Уз помоћ тростепене скале 
утврђена је структурна и семантичка корелативност на основу које се могу 
уочити: фразеологизми са истом (65.17%) и делимичном (14.28%) формално-
структуралном и семантичком једнакошћу и фразеологизми полазног језика 
који ни са формалног ни са значењског аспекта не одговарају фразеолошким 
јединицама циљног језика (21.42%).

1. Потпуна формално-структурална и семантичка подударност

Узевши у обзир неподударност граматичких система албанског и српског, 
треба напоменути да је о апсолутној, потпуној формално-структуралној и се-
мантичкој подударности суштински немогуће говорити, јер се услед различитих 
морфолошких и синтаксичких неслагања готово ниједан анализирани пар по-
лазног и циљног фразеологизма не може сврстати у апсолутно подударне. Овак-
ва ситуација у највећој је мери узрокована како граматичким конструкцијама и 
лингвистички заснованим разликама тако и семантичким реализацијама кон-
ституената који улазе у састав фразеолошких јединица. У том смислу, потпуну 
подударност треба узети с резервом и свакако указати на одређену морфолошку 
и семантичку диспропорцију забележену на анализираним примерима означе-
ним као подударним. 

Главни критеријум за сврставање полазног и циљног фразеологизма у кате-
горију потпуно подударних израза укључује присуство основних конституената 
(било глаголских било именских у виду предлошко-падежне конструкције или 
других саставница) и одговарајућег соматизма. Такви су, рецимо, следећи при-
мери: hap sytë dikujt □ отворити коме очи, nuk heq nga goja dikë □ не вадити кога 
из уста, shkul veshët dikujt □ извући коме уши, mërmëris diçka nëpër dhëmbë □ 
промрљати шта кроз зубе, bie në sy □ упадати у очи. Основна карактеристика 
ових фразеолошких јединица је што се на циљни језик могу пренети по принци-
пу „реч за реч” тј. њихов дословни превод одговара фразеологизму на српском. 
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Међутим, у оквиру ове категорије уочили смо и известан број примера у који-
ма је присутна нека врста структуралне разлике. Тако, у случају фразеологизма 
ndjek me sy dikë/diçka □ пратити кога/шта очима/погледом, код којег су глагол-
ски конституенти у односу потпуне семантичке подударности, присутна је пред-
лошко-падежна конструкција у акузативу с предлогом me + соматизам, док код 
преводног еквивалента фигурира беспредлошки инструментал, што се на први 
поглед може протумачити као довољан критеријум за сврставање у категорију 
парцијалне подударности. Ипак, овакве се предлошко-падежне синтагме на срп-
ски језик преносе управо инструменталом, тако да овај пример у потпуности 
испуњава услове класификације у оквиру групе потпуне подударности.

Слична је ситуација и код израза код којих је један од конституената скраће-
ни облик личне заменице, чија је употреба у директној вези с позицијом логи- 
чког акцента, односно њено присуство је неопходно уколико се у оквиру син-
тагме наглашава глаголска саставница. Један од таквих је и пример s’i bënte 
zemra □ немати срца/душе за шта, на основу којег се може видети да унутрашњи 
односи напоредних конституената у самом фразеологизму не утичу на семан-
тику читавог израза, нити узрокују било какве семантичке разлике на релацији 
полазни – циљни фразеологизам, те се стога овакви примери могу такође при-
кључити групи потпуно подударних. 

Поред наведених, на корпусу смо уочили и известан број случајева употребе 
напоредних конституената у виду неодређеног члана/броја један, који изостају 
код преводних еквивалената као код фразеологизма hedh një sy □ бацити око/
поглед на кога/шта. Без обзира на ову морфолошку диспропорцију, присуство/
одсуство одређеног или неодређеног члана као категорије која у српском углав-
ном нема утицаја на значење, третирали смо као фактор од значаја само у оним 
случајевима у којима се примећује директан ефекат на семантику фразеологи-
зма. Због тога су и овакви примери уврштени у групу потпуно подударних.

2. делимична формално-структурална и семантичка подударност

Делимична подударност анализираних примера обухвата изразе код којих 
су забележени одговарајући соматизми и у полазном и у циљном фразеологи-
зму, док је степен подударности преосталих конституената променљив (може 
се односити како на глаголску саставницу тако и на друге лексеме у њиховом 
саставу). Притом, будући да могу попримити различите структуралне облике, и 
код самих соматских конституената могу се уочити одређене разлике по питању 
граматичких категорија једнине/множине, одређеног/неодређеног вида или 
остваривања морфолошких односа у оквиру предлошко-падежне конструкције, 
тако да се примећује диспропорција и по питању падежа у којем се соматизам 
налази. Неки од примера парцијално подударних израза укључују рецимо сле-
деће: me bisht të syrit („репом ока”) □ крајичком ока, ka zemër si të pulës („имати 
срце као пиле”) □ имати зечје срце, të mos i preket asnjë qime („не додирнути коме 
ни длаку”) □ не сме коме да фали ни длака с главе, me shpirt në dhëmbë („с душом 
у зубима”) □ душа је коме у носу, sa të hapësh e të mbyllësh sytë („док отвориш и 
затвориш очи”) □ за трен ока, tërë sy e veshë („сав очи и уши”) □ претворити се 
у уво/начуљити добро уши. Неподударност се у овим случајевима превасходно 
односи на напоредне именске конституенте важне у смислу семантичке мотива-
ције фразеологизама. Управо овакве разлике добар су показатељ неподударних 
начина концептуализације одређених појава, емоција, особина и слично, али, с 
друге стране, оне сведоче и о високом степену подударне перцепције и концеп-
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туализације код просторно блиских народа. Тако, многобројни извори наводе 
уврежено веровање да душа напушта тело приликом смрти, али се на нашим 
примерима уочава да је душа ‘смештена’ у различите (из концептуалне перспек-
тиве посматрано) ‘посуде’. Сличан је пример и фразеологизма ka zemër si të pulës 
(„имати срце као пиле”) у односу на преводни еквивалент имати зечје срце, 
где управо напоредни именски конституент мотивише читав фразеологизам и 
указује на неподударност засновану на различитој перцепцији чијег недостатка 
храбрости, односно особине у негативном семантичком пољу страх.

Обрнут је случај фразеолошког пара të mos i preket asnjë qime □ не сме коме 
да фали ни длака с главе, будући да преводни еквивалент садржи напоредни 
именски конституент који није забележен у полазном изразу. Међутим, овај је 
пример унеколико различит од претходних јер функција поменуте номиналне 
саставнице није усмерена на мотивацију фразеологизма, већ му омогућава до-
датну експресивност, односно може се окарактерисати као семантички супле-
ментарна у односу на соматизам као носиоца синтагме.

3. Нулта формално-структурална и семантичка подударност

Далеко најбројнија категорија фразеологизама укључује полазне изразе 
који у свом саставу имају одређени соматизам који у преводном еквиваленту 
изостаје. Овакви случајеви могу обухватати фразеологизме који се разликују 
само по основу наведеног критеријума (изостанка одговарајућег соматизма), али 
и изразе чија се једина подударност односи на семантичку вредност, односно на 
фигурирање у оквиру истоветног семантичког поља. 

Прву горе поменуту подврсту најбоље илуструје пример ballë për ballë („че-
лом у чело”) □ очи у очи, где се експресивност постиже удвајањем различитих 
соматизама у полазном и циљном изразу, истичући на тај начин спацијалну 
блискост (најчешће) двоје људи. 

Посебно је интересантан албански фразеологизам marr vesh („узети уво”), 
јер се на српски језик преноси нефразеолошким изразом, односно глаголом раз-
умети. Значајна карактеристика овог фразеологизма јесте употреба соматизма 
у неодређеном виду (једнине) због тога што се самим тим истиче да је у питању 
неко или нечије ухо, у односу на одређени вид, којим би се имплицирао сопстве-
ни део тела. Дакле, мотивациони потенцијал соматизма остварује се на основу 
искуствене слике човека који ‘узима’ туђе ухо, па самим тим је у могућности и да 
чује оно што неко други чује, тј. да из прве руке разуме неки комунициран садр-
жај. Овакав начин мотивације фразеологизама у оквиру семантичког поља разу-
мевање/схватање није забележен у српском фразеолошком фонду, што упућује и 
на различите начине перцепције и концептуализације ове појаве.

Код преосталих примера уочили смо нешто већи степен подударности бу-
дући да су у питању фразеологизми исте семантичке вредности, али неподудар-
них соматских конституената. Неки од таквих примера укључују изразе qesh sa 
brinjët dhembin („смејати се да ребра заболе”) □ смејати се од свег срца или ndien 
lehtësi në shpirt („осетити олакшање на души”) □ пао је коме камен са срца, у 
којима се два различита соматизма у полазним изразима на српски преносе со-
матизмом срце. Иако је у првом случају могуће употребити и неки од преводних 
еквивалената с различитим соматским конституентима (нпр. боли кога стомак/
вилица од смејања и сл), због изостанка одговарајуће глаголске саставнице у на-
веденим циљним изразима, овде смо се ипак одлучили за фразеологизам смеја-
ти се од свег срца. Ова два израза илустративни су примери начина на који се 
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различити апстрактни појмови концептуализују у српском и потврђују карди-
оцентричну претпоставку о срцу као стожеру људских (позитивних и негатив-
них) емоција.

IV Закључак

Основна тежња овог рада била је да најпре истакнемо да је Исмаил Кадаре, 
својим степеном инвентивности и маштовитости, користећи књижевноумет-
ничке ефекте, језичку енергију и комуникативне ситуације, успео не само опи-
сати човека као социјално биће са својим позитивним и негативним особинама, 
интелектуалним способностима, различитим ситуацијама у којима се налази, 
времену у којем живи, односе у које ступа са другим људима као и природу тих 
односа, већ је на тај начин успео и фразеолошки слој албанског језика учинити 
разноврснијим и богатијим. Управо су се из овог разлога аутори одлучили да 
спроведу језичку анализу тематско инспиративних јединица с конституентом 
соматског порекла, где је приказан њихов структурни садржај и њихове специ-
фичности, семантичке нијансе као и слагање фразеолошких система.

Њиховом темељном обрадом, као и формално-структуралном, семанти-
чком и статистичком анализом утврђено је да се у оквиру одабраног корпуса 
фразеолошких јединица уочавају различите категорије соматских израза усло-
вљене најпре морфолошким карактеристикама. Типологизацијом полазних фра-
зеолошких јединица дошло се најпре до две основне групе израза – номиналних 
(предлошко-падежних) и глаголско-именских. Иако далеко мање заступљена, 
прва категорија обилује примерима који упућују на сву комплексност албанских 
фразеолошких јединица чија се семантичка нијансираност у одређеним случаје-
вима не може у потпуности пренети на српски језик. Поред тога, утврђено је 
да и у примерима потпуно семантички и структурално еквивалентних израза 
постоје извесне разлике директно условљене граматичким категоријама с ути-
цајем не само на формални састав фразеологизама већ и на њихово значење.

Даља класификација и типологизација анализираних соматских израза 
укључује утврђивање степена подударности између полазних фразеологизама 
и преводних еквивалената, чиме се дошло до три основна типа: потпуне, пар-
цијалне и нулте. Интересантан резултат анализе јесте неуобичајено мали број 
албанских фразеологизама који са својим преводним еквивалентима на српском 
остварују однос делимичне подударности, чиме се Кадареови фразеологизми  
издвајају у поређењу с неким другим истраживањима у овој области (уп. нпр. 
Мутавџић/Сивачки 2013; 2014; 2015; Сивачки/Мутавџић 2016 и др). Овакво 
одступање наводи на закључак да Кадаре у својим делима употребљава фра-
зеолошке обрте које су српски и албански преузели из истих фразеолошких 
фондова или један од другог, узевши у обзир висок степен њихове међусобне 
подударности, односно обрте својствене албанском фразеолошком окружењу, 
посебним културолошким или традицијским обележјима албанског народа и 
његовог језика, уколико се пажња преусмери на примере забележене у оквиру 
категорије нулте подударности.

По питању продуктивности самих соматизама у оквиру анализираних 
фразеолошких јединица, статистичка метода указала је на највећи број израза у 
чијем саставу су лексеме око, глава и срце, које се појављују у укупно 68 примера, 
односно 55.73% обрађеног корпуса. Овакав податак подударан је са резултатима 
великог броја истраживања на примерима контрастивне анализе других језика, 
који такође показују изузетну продуктивност наведених соматизама и њихов 
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значај како за перцепцију делова тела које означавају и њихову универзалност 
у различитим језицима, тако и на концептуализацију појмова који се исказују 
путем фразеологизованих израза.
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PHRASEOLOgISMS wITH A CONSTITUENT OF THE SOMATIC ORIgIN IN THE 
wORkS OF THE ALBANIAN wRITER ISMAIL kADARE

Summary

The Paper analyzes a total of 112 phraseological units with a constituent of the somatic origin in five 
literary works of the Albanian writer Ismail Kadare. On the one hand, the main objective is to present their 
formal and structural composition (i.e. prepositional noun and verb phrases), representation and type of 
somatisms (holonyms, meronyms), whereas on the other hand the paper aims to determine variousequiv-
alence levels between the two somatic systems (Albanian and Serbian) by means of the well-established 
manner of contrasting: absolute, partial and zero equivalence. In the broadest sense of the term, somatisms 
herein refer to such lexemes the meaning of which pertains to a body part, be it internal or external, as well 
as to abstract concepts used for denomination of the center of cognitive-sensory experiences and emotions.
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Звездана Симић1

Нови Сад

НЕМАЧКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА КОМПОНЕНТОМ 
АНТРОПОМОРФНИХ МИТСКИХ БИћА И ЊИХОВИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ2

У раду се контрастирају немачки фразеологизми са компонентом антропоморфних 
митских бића и њихови еквиваленти у српском језику, како би се установиле сличности и 
разлике на морфосинтаксичком, лексичком и семантичком нивоу. Еквиваленти се поре-
де методом контрастивне анализе, при чему немачки језик представља полазни, а српски 
циљни језик рада. Будући да наведене компоненте имају фолклорно-митолошку позади-
ну, поред контрастивног аспекта, анализира се њен утицај на значење ексцерпираних фра-
зеологизама. Истраживање којим је обухваћено 38 полазних и циљних фразеологизама, 
као и 6 описних превода немачких фразеологизама (нулта еквиваленција), показује да је 
делимична еквиваленција најзаступљенија еквивалентска категорија (укупно 15 приме-
ра), док су нулта (укупно 6) и потпуна еквиваленција (укупно 1) присутне у мањем броју.

Кључне речи: антропоморфна митска бића, контрастивна фразеологија, немачки, 
српски

1. Увод

Антропоморфна митска бића чине неизоставни део усмених и писаних 
традиција многих народа и култура. У митовима, народним причама и леген-
дама насталим у покушају разумевања спољашњег (физичког) и унутрашњег 
(спиритуалног) света, ова човеколика створења натприродних способности 
и необичног изгледа рефлектују људска осећања, тежње, особине и понашања 
(Розен 2009: 10, 12). Иако је велики део модерног друштва престао да верује у 
њихово постојање, она су и даље присутна као компоненте фразеологизама које 
користимо. Њихова фразеологизација представља доказ вишевековног утицаја 
различитих митологија и народних веровања на језик, што се најбоље види на 
примеру немачког фразеолексикона. Немачки језик, поред компоненти каракте-
ристичних за легенде немачког говорног подручја (Heinzelmännchen, Rübezahl), 
обилује и фразеолошким компонентама пореклом не само из германске (Nixe, 
Windsbraut), већ и из грчке (Amazone, Adonis), као и римске митологије (Grazie). 
Гледано са аспекта контрастивне анализе, поставља се питање да ли су код циљ-
них еквивалената једног индоевропског, негерманског језика (као што је српски) 
присутне исте или различите антропоморфне митске компоненте, и у којој мери 
се дати еквиваленти разликују на морфосинтаксичком, лексичком и семанти-
чком нивоу.

1 zvezdana.simic.ns@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру докторских академских студија на Филозофском факултету у Новом Саду 

(модул: језик) на предмету „Немачко-српска контрастивна истраживања” под менторством доц. 
др Сање Нинковић.
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2. циљеви и методе истраживања 

Предмет рада представљају немачки фразеологизми са компонентом ан-
тропоморфних митских бића и њихови еквиваленти у српском језику. Фразео-
логизми полазног (немачког) и циљног (српског) језика пореде се методом кон-
трастивне анализе како би се установиле њихове сличности и разлике на морфо-
синтаксичком, лексичком и семантичком нивоу. Модел еквиваленције ослања се 
на контрастивни модел Велимира Петровића3 и обухвата три категорије: 

1. потпуна еквиваленција (ПЕ), која подразумева поклапање на морфосин-
таксичком (морфосинт.), лексичком (лекс.) и семантичком плану; 

2. делимична еквиваленција (ДЕ), у оквиру које се еквиваленти са истим зна-
чењем (семантичко поклапање) могу разликовати на морфосинтаксичком 
и/или лексичком нивоу; 

3. нулта еквиваленција (НЕ), тј. одсуство фразеолошког еквивалента са  
истим значењем у циљном језику.

С обзиром на то да наведене компоненте вуку порекло из различитих ми-
това и/или усмених традиција, поред контрастивног аспекта, у раду се такође 
анализира утицај њихове фолклорно-митолошке позадине на значење ексцер-
пираних израза. Упркос великом броју фразеологизама са датим компонентама, 
приликом ексцерпирања фокусирали смо се на 11 антропоморфних митских 
бића, која се везују за германске и грчке митове, те народне приче и легенде. 
У контрастивно истраживање смо такође уврстили два зоо-антропоморфна 
(Sphinx, Nixe), као и једно фито-антропоморфно биће (Alraun).  

Користећи једнојезичне (Дуден 1988; Кригер Лоренцен 1995; Матешић 1982; 
Оташевић 2007) и двојезичне фразеолошке речнике (Мразовић, Приморац 
1991), Рерихову збирку фразеологизама (Рерих 2004), Вајнбергеров ономасио-
лошко-фразеолошки речник (Вајнбергер 2012), као и Ковачевићев српско-ен-
глески фразеолошки речник (Ковачевић 2002), у раду смо издвојили 38 репре-
зентативних фразеологизама, од тога 22 полазна, и 16 циљних4. Фразеологизме 
смо такође црпили из семасиолошких речника (РМС 1990; РСЈ 2007), речника 
варијетета (Кипер 1988), речника синонима (шарић, Витшен 2008), српско-не-
мачког речника (Ханзен Кокоруш и др. 2005), као и књижевних дела (Громача 
2004; Смоје 1971). Ради јасније структуре, фразеологизми су табеларно предста-
вљени и груписани на основу појединачних митских компоненти. 

3 Поред тоталне еквиваленције (потпуног поклапања на морфосинтаксичком, лескичком и се-
мантичком плану) Петровић (1988: 351–366) разликује додатне 3 еквивалентске групе: еквива-
ленција са делимичном морфосинтаксичком разликом (поклапање на семантичком и лексичком 
плану, одступање на морфосинтаксичком), еквиваленција са делимичном лексичком разликом 
(поклапање на семантичком и морфосинтаксичком, одступање на лексичком плану), и еквива-
ленција са делимичном морфосинтаксичком и лексичком разликом (поклапање искључиво на се-
мантичком плану). Уз наведене 4 категорије, аутор користи и термин слободне комбинације речи 
за нефразеолошке преводе значења полазних фразеологизама.

4 Српски изрази наведени у оквиру нулте еквиваленције који немају фразеолошки облик (укупно 
6) нису убројани у коначни збир ексцерпираних фразеологизама.
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3. Контрастивна анализа

1. voll wie eine Hexe (Кипер 1988: 344) 
пијан као земља (Матешић 1982: 671) ДЕ: лекс.

2. so was hat man früher als Hexe verbrannt (Кипер 1988: 344) 
изгледа као вештица (шарић, Витшен 2008: 449)

ДЕ: морфосинт. 
+ лекс.

3. es ist eine Hexe im Feuer (Рерих 2004: 712) 
‘ватра пуцкета’ НЕ

Иако су према старогерманском народном веровању важиле за чаробнице са 
способношћу прорицања и бајања (нем. hexen), у паганским временима вештице 
су сматране застрашујућим женама, које су своје натприродне моћи (везане за 
погоршавање временa, метаморфозу у неку од животиња, ширење болести) сте-
кле преко контакта са злим духовима. Под утицајем хришћанства ове способно-
сти су касније приписиване пакту са ђаволом, кога су на вештичјим окупљањима 
(нем. Hexensabbat), славиле, и где су, према веровањима, оргијале и опијале се са 
демонима (Кипер 1988: 344; Мејер 2013: 132). Отуда се за веома пијану особу каже 
да је „пун као вештица” , тј. voll wie eine Hexe. За разлику од наведеног полазног 
фразеологизма, српски еквивалент пијан као земља мотивисан је упијањем ки-
шних капи тла и садржи различите лексеме (земља – eine Hexe, пијан – voll).

У Гримовим бајкама је ружан изглед вештице (мршавост, погрбљеност, 
велике црвене очи, кукасти нос који досеже до браде, безубост, жућкасти тен) 
често служио да нагласи њену злобу. Ово схватање, да се испод физичке незграп-
ности крије зла душа посебно добија на значају у средњем веку, када су жене због 
своје непримамљиве спољашњости проглашаване вештицама и бивале прогоње-
не, чак и спаљиване (Блаха Пејекс 2008: 175; Герст 2012: 116; Грим 1857: 176; Левак 
2001: 17; Сендемен 2006: 18; Џонсон 1969: 146). Сећање на ову сурову праксу очу-
вало се у застарелом изразу so was hat man früher als Hexe verbrannt (дословно: ра-
није се тако нешто спаљивало попут вештице), који се у српском језику семан-
тички поклапа са компаративним фразеологизмом изгледа као вештица (‘веома 
ружна жена’). Упркос истим антропоморфним лексемама и партикулама als и 
као, наведени циљни еквивалент се морфосинтаксички разликује од полазног: 
док глагол изгледати стоји у трећем лицу једнине презента, лексема verbrennen 
(= спалити) налази се у трећем лицу једнине перфекта.5 Исто тако, српски израз 
не садржи реченичне чланове попут субјекта (man), објекта (so was), нити при-
лошке одредбе за време (früher).

Фразеологизам es ist eine Hexe im Feuer (дословно: вештица је у ватри) је 
исто тако мотивисан спаљивањем вештица, али упркос томе нема негативну 
конотацију. Дати израз за који није посведочен српски еквивалент са истим зна-
чењем не описује ружну особу, већ пуко пуцкетање ватре (Рерих 2004: 712). 

4. bei jemandem war schon der Sandmann (Дуден 1988: 604) 
не видети белу мачку (РСЈ 2007: 688)

ДЕ: морфосинт.
+ лекс.

Приче о Пешчаном човеку који успављује децу припадају фолклорној тра-
дицији читаве западне и северне Европе (Пецолд 2004: 118). У њима овај мирољу-

5 Упркос томе што је српски фразеологизам изгледа као вештица у речнику посведочен са гла-
голом у трећем лицу једнине, у зависности од субјекта, наведени глагол може да се јави у ра-
зличитом лицу и времену (‘она је изгледала као вештица’, ‘оне су изгледале као вештице’). Ово 
је такође случај код осталих ексцерпираних немачких и српских фразеологизама са глаголским 
компонентама.
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биви човечуљак, патуљак, вилењак (понекад и кловн) увече кроз прозор долази 
и посипа деци месечев песак у очи не би ли их успавао. Када би се ујутру пробу-
дили, малишани би на капцима затекли остатке „месечеве прашине”  као доказ 
да их је претходну ноћ Пешчани човек посетио (Бејн 2013: 295; Беланџер 2011: 
53). Ова ноћна визита огледа се у изразу bei jemandem war schon der Sandmann 
(дословно: код некога је већ био Пешчани човек), који описује веома уморну и 
поспану особу. У српском језику исто значење налазимо код лексички потпуно 
различитог фразеологизма не видети белу мачку. Морфосинтаксичка обележја 
наведених израза такође се не поклапају: немачки еквивалент садржи субје-
кат (der Sandmann), прилошку одредбу за место (bei jemandem), као и за време 
(schon), док израз у српском објекат (белу мачку). Исто тако, предикат war налази 
се у трећем лицу једнине претерита, при чему не видети има облик инфинитива. 

5. er hat Alraun gegessen (Рерих 2004: 77) 
мртво пухало (Матешић 1982: 308) 

ДЕ: морфосинт. 
+ лекс.

У коришћеним изворима посведечено је само једно фито-антропоморфно 
биће које је у немачком језику постало фразеолошка компонента: корен са људ-
ским обличјем биљке познате под именом мандрагора (нем. Alraune). Алраун 
се у средњем веку користио за магијске обреде, али и успављивање, због чега 
се за поспаног и тромог човека каже да „је појео Алрауна  (er hat Alraun geges-
sen) (Пирер 1860: 353–354; Рерих 2004: 77). Упркос истом значењу, синтагматски 
еквивалент у српском мртво пухало разликује се лексички и морфосинтаксички 
од полазног израза, кога одликује структура реченице са субјектом er, глаголом у 
трећем лицу перфекта hat gegessen, и објектом у акузативу Alraun.

6. weißer riese (Кипер 1988:667)
висок као гора (РМС 1990: 531)

ДЕ: морфосинт. 
+ лекс.

7. halber riese (Кипер 1988:667)
‘новчаница од 500 немачких марака’

НЕ8. brauner riese (Кипер 1988:667)
‘новчаница од 1000 немачких марака’

9. eiserner riese (Кипер 1988:667)
‘компјутер’

Фразеологизам weißer riese (дословно: бели див) није директо настао 
из мита или фолклорне традиције, већ по узору на рекламу за средство за 
чишћење са истим називом у којој се појављује џин. Дати полазни еквивалент 
који описује веома високог човека се у српском језику на семантичком нивоу 
поклапа са изразом висок као гора, али не и на морфосинтаксичком и лекси-
чком: док израз у немачком представља именичку синтагму, српски фразеоло-
гизам има поредбену структуру. 

Новчанице високе вредности такође су поистовећене са овим горостасом, 
попут оне од петсто некадашњих немачких марака (halber riese, дословно: по-
ловичан див) или, чак од хиљаду (brauner riesе, дословно: браон див, аналогно 
њеној боји). За наведене изразе нису посведочени циљни еквиваленти са истим 
значење, што је случај и код фразеологизма eiserner riese који означава електрон-
ски рачунар. 

10. der ist ein rechter rübezahl (Рерих 2004: 1258)
као од брега одваљен (РСЈ 2007: 398)

ДЕ: морфосинт. 
+ лекс.
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Од горостасних антропоморфних бића је у немачком фразеолексикону 
присутан и Рибецал6, див, тј. дух изванредне снаге који обитава у планинама 
Крконоше (нем. Riesengebirge, ‘дивовске планине’) (Минквиц 1852: 575). Слично 
еквиваленту der ist ein rechter rübezahl (дословно: тај је прави Рибецал), српски 
фразеологизам као од брега одваљен такође је повезан са брдовитим крајоли-
ком, и означава веома снажног човека. Наведени еквивалентски пар се при томе 
разликује како на лексичком, тако и на морфосинтаксичком нивоу: код српског 
израза је присутно поређење са придевом одваљен и предлошко-падежном кон-
струкцијом од брега, док немачки фразеологизам има структуру реченице са 
субјектом der, глаголом ist и именским делом предиката ein rechter rübezahl. 7

11. ausgewachsener Zwerg (Кипер 1988: 957) 
мален као патуљак ДЕ: морфосинт.

+ лекс.
12. unterbelichteter Zwerg (Кипер 1988: 957)

глуп као ноћ (Вајнбергер 2012: 142)

Са друге стране спектра налазе се патуљци, човеколика бића позната по свом 
необично ниском расту. Занимљиво је да је у немачком језику посведочен израз 
који додатно наглашава карактеристичну грађу ових створења, представљајући 
их као погрбљене (ausgewachsener8 Zwerg, дословно: погрбљени патуљак). циљни 
еквивалент који такође означава веома ниску особу садржи истоимену антро-
поморфну компонентну, при чему је она део поредбене конструкције (мален као 
патуљак), а не именичке синтагме.

Иста морфосинтаксичка одступања налазимо код еквивалената 
unterbelichteter Zwerg и глуп као ноћ (‘глуп човек’), који се и на лексичком плану 
разликују. Код наведених израза се слабе менталне способности доводе у везу са 
мраком (ноћ; unterbelichtet = недовољно осветљен, глуп), при чему постоји мо-
гућност да је немачки фразеологизам мотивисан представом о патуљцима као 
рударском народу, који већину времена проводи под земљом, далеко од свет-
лости. Друга претпоставка у вези са мотивацијом наведеног израза почива у 
веровању, да су патуљци упркос свом робустом изгледу (дебела глава, снажно 
тело), у менталном развоју заостали, тј. остали на нивоу деце којима и физички 
сличе (Пирер 1865: 766). 

13. das haben die Heinzelmännchen getan (Мразовић, Приморац 1991: 404) 
то су урадиле добре виле (Мразовић, Приморац 1991: 404)

ДЕ: морфосинт.
+ лекс.14. wie die Heinzelmännchen leben (Рерих 2004: 694) 

живети сам као пустињак (Мразовић, Приморац 1991: 404)

15. dich mach ich zum Heinzelmännchen (Мразовић, Приморац 1991: 404) 
направити од кога паприкаш (Мразовић, Приморац 1991: 404)

6 Будући да не постоје адекватни српски називи за митске компоненте rübezahl, Heinzelmännchen 
и Kobold, наведене митске ликове смо у раду транскрибовали на српски.

7 Наведени израз посведочен је у роману Црнац Татјане Громаче (2004: 138): „Долазио је и човјек 
који је некада био акробат у циркусу. Био је мален као патуљак.”.

8 Иако придев ausgewachsen има примарно значење ‘одрастао’, или у пренесеном значењу ‘прави, 
велики’ (‘ein ausgewachsener Skandal’, дословно: ‘прави/велики скандал’), у оквиру дословног фра-
зеолошког превода смо дату компоненту превели лексемом погрбљен, будући да ausgewachsen 
у одређеним регионима значи и ‘грбав, згрбљен, искривљен’ (Ханзен Кокоруш и др. 2005: 148), 
што се у већој мери поклапа са самим значењем фразеологизма: ‘Kleinwüchsiger’ (‘човек ниског 
раста’) (Кипер 1988: 957; Ханзен Кокоруш и др. 2005: 940).
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У немачком фолклору се ова малена бића називају и хајнцелменхенима, до-
броћудним кућним патуљцима који се током ноћи појављују како би у тајности 
обављали послове укућана. Као фразеолошке компоненте, хајнцелменхени су за-
ступљени у изразу који означава затицање већ претходно завршеног задатка, das 
haben die Heinzelmännchen getan (дословно: то су урадили хајнцелменхени) (Бро-
кхаус 1911: 78). Ови вредни кепеци код циљног еквивалента то су урадиле до-
бре виле парирају женским антропоморфним митским бићима, које су при томе 
проширене у придевом добре у функцији атрибута. Упркос наведеном лексичком 
и морфосинтаксичком одступању, наведене фразеологизме одликује више екви-
валентских поклапања, почевши од субјекатских лексема у номинативу множи-
не (Heinzelmännchen – виле), којима претходе предикати у трећем лицу множине 
перфекта (haben getan – су урадиле), као и показне заменице у функцији објекта 
у акузативу (das – то).

Скривени од људског ока, веровало се да хајнцелменхени живе по шталама, 
амбарима и подрумима људи којима помажу,9 што се огледа у компаративном 
фразеологизму wie die Heinzelmännchen leben (дословно: живети као хајнцелмен-
хени) (Керајн 1861: 30). Српски еквивалент живети сам као пустињак који на 
исто тако сликовити начин описује усамљенички живот се при томе разликује 
како лексички, тако и морфосинтаксички од полазног израза, будући да садр-
жи прилошку одредбу за начин сам, као и именицу у једнини која описује рели-
гијског испосника, уместо антропоморфно митско биће у множини.

Поред патуљастог стаса који је варирао од величине палца до шаке четво-
рогодишњег детета, комичну појаву хајнцелменхена употпуњивала је велика 
глава прекривена шиљастом капом, и неретко грба на леђима (Руланд 1970: 105; 
Руланд 2012: 93). Њихов непропорционални погрбљени изглед који асоцира на 
човека са задобијеним физичким ударцима уједно представља основу за наста-
нак шаљиве претње dich mach ich zum Heinzelmännchen (дословно: направићу те 
хајнцелменхеном). Гледано са контрастивног аспекта, код српског еквивалента 
направити од кога паприкаш је такође заступљен глагол machen (= урадити), 
при чему он у речнику стоји у инфинитиву, уместо у првом лицу једнине пре-
зента (mach). Поред тога, објекат dich (= тебе, те) налази се у акузативу, а предло-
шко-падежна конструкција од кога у генитиву. Код немачког еквивалента такође 
је присутна конструкција у дативу zum Heinzelmännchen, док лексема паприкаш 
стоји у акузативу.

16. lachen wie ein Kobold (Рерих 2004: 862) 
смејати се као луд (Оташевић 2007: 473) ДЕ: лекс.

17. den Kobold im Leib haben (Мразовић, Приморац 1991: 480) 
јести као ала (Ковачевић 2002: 37) ДЕ: морфосинт.

+ лекс.
18. einen Kobold haben (Мразовић, Приморац 1991: 480) 

имати добру вилу (Мразовић, Приморац 1991: 480)

Као пандан хајнцелменхенима, коболди представљају патуљасте чуваре 
куће, склоне шалама, пакостима и застрашивањима (Мејер 1907: 208–209). Њи-
хова враголаста нарав огледа се и у компаративном фразеологизму lachen wie ein 
Kobold (дословно: смејати се као коболд) који означава гласно смејање. циљни 
еквивалент смејати се као луд се од наведеног полазног фразеологизма разли-

9 У другим изворима налазимо да ова бића живе у природи, или под земљом у хумкама (Ендерле и 
др. 1992: 48).
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кује искључиво на лексичком нивоу, будући да садржи придев, уместо именицу 
антропоморфног нестварног бића.

Уколико у одређено време на одређеном месту коболд не би добиo свој 
оброк, разјарени патуљак био је у стању да укућанима приреди највећу пакост 
(Волф, Манхарт 1852: 337). На основу ове аналогије се у немачком језику за чо-
века са великим апетитом каже да „има коболда у трбуху  (den Kobold im Leib 
haben), при чему се у српском језику користи израз јести као ала. Поред ра- 
зличитих митских компоненти (антропоморфна Kobold, зооморфна ала), као 
и глаголских (haben, јести), наведени еквивалелнти одступају и на морфосин-
таксичом нивоу: израз у српском има поредбену структуру, при чему немачки 
фразеологизам садржи објекат у акузативу (den Kobold), као и прилошку одредбу 
за место (im Leib).

Иако су уживали у насамаривању укућана, сматрало се да коболди допри-
носе благостању домаћинства, чувањем дома од лопова и несрећа, дељењем 
добронамерних савета и бригом о стоци (Рерих 2004: 862). Тиме и израз einen 
Kobold haben (дословно: имати коболда) означава поседовање тајног помагача, 
или у српском добре виле (имати добру вилу). Наведена антропоморфна компо-
нента је код циљног фразеологизма проширена придевом у функцији атрибута, 
што, поред лексичког (einen Kobold – добру вилу) упућује и на морфосинтаксичко 
одступање датих еквивалената.

19.
husch, husch die Waldfee (Кипер 1988: 901) 
‘млада девојка је прошла; лопта/нешто је пролетело; брзо у 
кревет; пожури’

НЕ

Упркос полисемији фразеологизма husch, husch die Waldfee (дословно: пст, 
пст, шумска вила), сва значења наведеног израза доводе се у везу са брзином 
кретања ових шумских нимфи. Наведени израз, за који није посведочен циљни 
еквивалент са истом семантиком, с једне стране може да послужи као комен-
тар младића при осврту на лепу пролазницу, или да представља усклик током 
утакмице на незаустављиву лопту. У другим случајевима он може звучати као 
наредба за брз одлазак деце у кревет, или да се користи у другим ситуацијама у 
којима је битно пожурити се.

20. die badende Nixe (Ханзен Кокоруш и др. 2005: 1201) 
‘купачица на плажи’ НЕ

21. sie schwimmt wie eine Nixe (Ханзен Кокоруш и др. 2005: 1201)
она плива као риба (Ханзен Кокоруш и др. 2005: 1201) ДЕ: лекс.

Поред шумских вила, у фразеологији немачког језика заступљене су компо-
ненте које означавају и водене нимфе или никсе, златокосе сирене плавих очију 
које се током сунчаних дана могу спазити на обалама како се купају (Безе 1982: 
240–241; шулце 1865: 34). Постоји претпоставка да се купачице на плажи (die 
badende Nixе, дословно: никса које се купа) у немачком језику пореде са воденим 
вилама на основу веровања, да су ова зоо-антропоморфна бића могла да попри-
ме и чисто људски облик, при чему би их одавали рубови хаљина, који се чак ни 
на сунцу нису дали осушити (Исон 2008: 142– 143). У српском језику при томе 
није посведочен еквивалент који на семантичком нивоу одговара наведеном не-
мачком фразеологизму, те се исти преводи описно. 
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Захваљујући рибљем репу, никсе су биле у стању да се у свом природном 
станишту крећу много брже од људи, због чега се за хитру пливачицу каже да 
„плива као никса  (sie schwimmt wie eine Nixe). Код српског еквивалента она пли-
ва као риба је уместо зоо-антропоморфне лексеме, заступљена компонента која  
означава зооним, што представља једино лексичко одступање наведених израза.  

22. rätselhaft wie eine Sphinx sein (Кригер Лоренцен 1995: 498)
бити загонетан као Сфинга ПЕ

У грчкој митологији је Сфинга представљена као зоо-антропоморфно биће 
са женском главом, лављим трупом, змајским репом и орловским крилима, које 
величанствено седећи на литицама у близини античког града Тебе путујућим 
пролазницима поставља питање: „шта је то што изјутра иде на четири ноге, у 
подне на две, а увече на три?  (Гревс 1987: 214; Јанковић 1996: 386; Фримен 1997: 
185). Свакога ко не би знао да одгонетне њену загонетку, Сфинга би живог 
прождирала, све док Едип својим одговором: „Човек, [...] јер као дете пузи чет-
вероношке, чврсто стоји на двема ногама као одрастао, и поштапа се у старости, 
није зауставио циклус смрти (Гревс 1987: 215). Сфингина загонетка имала је тра-
гичан исход за многе, али и за њу саму: схвативши да је коначно надмудрена, 
митска звер скаче са стена у своју пропаст (шерман 2008: 346). Вековима касније, 
Сфинга и даље важи за симбол мудрости и енигматичности, што потврђују и 
потпуно еквивалентни фразеологизми у немачком и српском језику rätselhaft 
wie eine Sphinx sein и бити загонетан као Сфинга, који означавају недокучиву, 
мистериозну и загонетну особу.

Закључак

Контрастивно истраживање којим је обухваћено 22 еквивалентска пара је 
показало да је делимична еквиваленција најфреквентнија еквивалентска катего-
рија (укупно 15 парова), док је нулта еквиваленција заступљена у мањем броју 
(укупно 6). Истраживањем је такође утврђено да је потпуна еквиваленција по-
сведочена код само једног еквивалентског пара, чинећи тиме најмалобројнију 
еквивалентску групу. У оквиру делимичне еквиваленције, фразеологизми се у 
највећем броју примера (укупно 12) морфосинтаксички и лексички разликују, 
при чему садрже и одступања искључиво на лексичком нивоу (укупно 3 пара). 
Поред тога, збир делимичне (68%) и потпуне еквиваленције (5%) указује на то 
да 73% анализираних еквивалената има исто значење, док 27% фразеологизама 
полазног језика не налази еквивалент са истим семантиком у циљном језику.
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DEUTSCHE PHRASEOLOgISMEN MIT DER kOMPONENTE EINES 
ANTHROPOMORPHEN FABELwESENS UND DEREN ÄQUIVALENTE IM 

SERBISCHEN

Zusammenfassung 

Im Beitrag werden deutsche Phraseologismen, die eine anthropomorphe Fabelwesen-Komponente 
enthalten, mit den serbischen Äquivalenten kontrastiert, damit morphosyntaktische, lexikalische und 
semantische Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihnen festgestellt werden können. Für die 
Untersuchung wird die Methode der kontrastiven Analyse verwendet, wobei Deutsch als Ausgangssprache 
und Serbisch als Zielsprache dient. Da die genannten Komponenten aus verschiedenen Mythen und/oder 
volkskundlichen Überlieferungen stammen, wird neben dem kontrastiven Aspekt auch der Einfluss ihres 
mythologisch-folkloristischen Hintergrunds auf die Bedeutung der exzerpierten Phraseologismen analysiert. 
Die vergleichende Untersuchung des Beitrags zeigt, dass Teiläquivalenz (insgesamt 15 Beispiele) die 
häufigste Äquivalenzkategorie darstellt, während Nulläquivalenz (insgesamt 6 Beispiele) und Volläquivalenz 
(insgesamt 1 Beispiel) weniger vorhanden sind.

Schlüsselwörter: anthropomorphe Fabelwesen, kontrastive Phraseologie, Deutsch, Serbisch
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УСЛОВНЕ РЕЧЕНИцЕ И ПОЈАМ УСЛОВА  
У Старом завјету (ЂУРА ДАНИЧИћ)

У раду се испитују условне реченице на корпусу Старог завјета (Књиге пророка), у 
преводу Ђуре Даничића (1865). Посматране су синтаксичко-семантичке особине конди-
ционалних реченица (употреба везника, глаголских облика у протази и аподози итд.), и 
на тај начин реконструише се изглед структуре условне реченице у српском језику XIX 
века. Уочене су извесне разлике у односу на савремени језик (честа појава погодбено-
адверзативног везничког склопа ако ли, употреба одређених комбинација глаголских 
облика и др.). С друге стране, посматран је и сам појам услова, који је у овој врсти текста 
видљив у комуникацији која се одвија између Господа и његовог народа. Највећи број 
кондиционалних реченица изговара Бог, користећи пророке као медијум, а њима се иска-
зују обећања, савети, као и забране, упозорења. 

Кључне речи: условне реченице, услов, Стари завјет, XIX век

1. УВОД

1.1. Корпус, предмет и циљ рада. Предмет овог истраживања јесу условне 
реченице и појам услова у Старом завјету, а кориштен је превод Ђуре Дани-
чића (1865). Због ограничености обима овога рада, испитивање је вршено само 
на појединим деловима Старога завјета, на Књигама пророка. У обзир су узе-
те четири опширне књиге, Књига пророка Исаије, Јеремије, Језекеља и данила, 
одакле је већина ексцерпираних кондиционалних реченица, као и по обиму 
краће књиге, Књига пророка осије, Јоила, Амоса, Авдија, Јоне, Михеја, Наума, 
Авакума, Софаније, Агија, Захарије и Малахије. циљ оваквог истраживања јесте 
реконструкција особина условне реченице у српском језику средине XIX века. 
Поред уочених семантичко-синтаксичких црта, које се подударају или разли-
кују од стања у савременом језику, посматран је и однос говорника и саговор-
ника. Највећи број условних реченица изговара Бог, посредством пророка који 
преносе његове речи, а поруке су упућене његовом изабраном светом народу – 
јеврејском народу, Израелу. 

1.2. Појам кондиционалности и кондиционалне (условне, погодбене) ре-
ченице. ,,Језичке конструкције условног значења директно рефлектују човекову 
способност да промишља о алтернативним ситуацијама, успоставља везе између 
ситуација и уочава до каквих би промена дошло уколико би се одређене везе 
промениле” (Храковски 2005: 3). Стога не изненађује позамашан број (92) погод-
бених реченица у овом тексту – Бог се обраћа народу, или пак појединцу, нудећи 
му изборе (најчешће у пару, два антитетичка, супротно успостављена), од којих 
сваки са собом носи одређене последице. Управо то је циљ пророчких књига – да 
се унапред прикажу алтернативне ситуације, како би човеку било омогућено и 
олакшано да се определи за прави пут.

1 safer.marina@gmail.com  
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Полазећи од претпоставке да је ,,za uslovljavanje jedne situacije drugom nužan 
određeni uvid onoga ko govori u tu drugu situaciju” (Ивић 1983: 152), кондицио-
налне реченице могу се поделити у две групе: иреалне (говорник зна у каквој је 
релацији са стварношћу радња протазног предиката) и евентуалнореалне (го-
ворник не зна у каквој је релацији са стварношћу радња протазног предиката). 
У анализираном корпусу знатно је већи број реченица којима се означава евен-
туалнореални услов (чине чак 93.48 % примера), и оне су у раду подељене у три 
целине, према ономе ко поставља услов, и ономе коме је услов упућен (у прве две 
групе Бог се обраћа своме народу, или из народа изабраном појединцу, док је об-
раћање других ликова из Књига пророка смештено у трећу групу). Потом су при-
казане реченице са иреалним условом, које нису бројне у испитиваном корпусу.

2. АНАЛИЗА КОРПУСА

А. евеНТУАЛНоРеАЛНИ УСЛов. Као што је малочас речено, у евенту-
алнореалним реченицама говорно лице, ,,uslovljavajući sadržaj apodozne rečenice 
sadržajem protazne, ne zna u kakvoj je relaciji sa stvarnošću radnja koju imenuje 
protazni predikat” (Ивић 1983: 146). Протазне структуре уводе се везником ако, а 
у ексцерпираној грађи нашла се једна условна реченица која је уведена асиндет-
ски, употребом партикуле ли. Ова речца у анализираном корпусу веома је честа 
у оквиру везничког склопа ако ли, у коме служи за идентификацију супротног 
односа погодбене реченице у односу на претходни контекст. Подаци о осталим 
формалним особинама ексцерпираних реченица биће дати након сваке од наве-
дене три целине.

2.1. Бог се обраћа народу. За комуникацију између Господа и његовог на-
рода важну улогу има старозаветни пророк. ,,Proroci su, prema Bibliji, ljudi koje 
Bog poziva za svoje glasnike: oni objavljuju njegovu poruku.” (Дуда 1968: 279).2 У ову 
групу издвојене су оне кондиционалне реченице које изговара Бог, а упућене су 
израелском народу. У некима од њих пророк, говорећи народу, преузима на себе 
речи и улогу Господа, те је протазни предикат у другом лицу (ако ме послушате), 
а у другима цитира оно што му је Бог поручио, па је протазни предикат у трећем 
лицу (ако добро науче). У свим наведеним примерима експлицира се да су речи 
које пророк преноси послате од Бога, те наилазимо на конструкције: вели Господ, 
говори Господ, уста Господња рекоше и сл. 

У табели која следи, наведени су сви парови кондиционалних реченица 
којима Бог своме народу предочава избор између две ситуације, а оне се могу 
свести на једноставну одлуку: хоће ли човек бити послушан, или не. Употре-
бом евентуалнореалних конструкција, које се у свим оваквим примерима везују 
за сферу будућег услова, приказан је Бог који не управља човеком вољом, и не  
изненађује га ненајављено својим одлукама, него му допушта да сам одабере јед-

2 Наиме, грчка реч profetes, пророк, значи у првом реду не онога ко прориче будуће ствари, него чо-
века који говори у име некога другог. Поред наведених пророка (четири ,,велика” и дванаест ,,ма-
лих”), у Старом завету се јављају и други пророци, као што су Мојсије, Самуел, Илија, Елизеј..., 
али они нису уврштени у групу такозваних пророка-писаца, те њихове поруке нису посматране у 
овом раду (њихова се дела налазе у Књигама Мојсијевим, Књигама о царевима итд.). Књиге проро-
ка (пророка-писаца) састављене су од различитих елемената: пророчких поука, претњи, прекора, 
њихових аутобиографских и биографских података и извештаја о њима, а важну улогу у фор-
мирању тих књига имају кругови ученика и духовни баштиници пророка. Овде се налазе многи 
прекори, они се служе и литургијским облицима, проповедима, судским говорима... ,,U svim se 
tim navještajima odražava duboko samouvjerenje proroka da govore Božju riječ”  (Дуда 1968: 279). 
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ну од две алтернативе (говорник, Бог, н е  з н а  шта ће народ одабрати), унапред 
наговештавајући последице сваког од наведених избора. У левој колони приказа-
на су о б е ћ а њ а  која Бог даје народу, односно они услови који ће народа довести 
до н а г р а д е ;  док су у десној колони приказане Божје пре тње народу, односне 
казне које ће Бог применити уколико постављени услови не буду испуњени. 
Ово је заправо тема која се провлачи кроз цео Стари завет – савез израелског 
народа и његовог Бога, који се заснива на одређеним у с л о в и м а  (синајски Са-
вез, са десет Божјих заповести, склопљен је још у Књизи Мојсијевој, око 1250. 
г. пре н. е.), и као такав мора се наставити и одржавати и у добу које следи.3

ОБЕћАЊЕ (НАГРАДА) ПРЕТЊА (КАЗНА)
Ако хоћете слушати, добра земаљска 
јешћете.4

Ако ли нећете, него будете непокорни, мач 
ће вас појести, јер уста Господња рекоше. 
(Ис 1: 19–20);

Тада дођите, вели Господ, па ћемо се 
судити: ако гријеси ваши буду као скерлет, 
постаће бијели као снијег; 

ако буду црвени као црвац, постаће као 
вуна. (Ис 1: 18);

И ако добро науче путове народа мојега, да 
се заклињу мојим именом: тако да је жив 
Господ! као што су они учили мој народ 
да се куне Валом, тада ће се сазидати усред 
народа мојега.

Ако ли не послушају, тада ћу ишчупати 
сасвијем таки народ и затрти, говори 
Господ. (Јер 12: 16–17);5

Ако ме послушате говори Господ, да не 
носите бремена на врата овога града у су-
боту, него светите суботу не радећи у њу 
никакога посла, Тада ће улазити на врата 
града овога цареви и кнезови, који сједе 
на пријестолу Давидову, на колима и на 
коњма, они и кнезови њихови, Јудејци 
и Јерусалимљани, и стајаће овај град 
довијека. И долазиће из градова Јудинијех 
и из околине Јерусалимске, и из земље 
Венијаминове, и из равнице и из гора и с 
југа, и доносиће жртве паљенице и приносе 
с даром и кадом, и жртве захвалне доносиће 
у дом Господњи.

Ако ли ме не послушате да светите суботу 
и не носите бремена улазећи на врата 
Јерусалимска у суботу, онда ћу распалити 
огањ на вратима његовијем, који ће 
упалити дворове Јерусалимске и неће се 
угасити. (Јер 17: 24–27);

Јер ако доиста узрадите ово, улазиће на 
врата овога дома цареви, који сједе мјесто 
Давида на пријестолу његову, на колима 
и на коњма, они и слуге њихове и народ 
њихов.

Ако ли не послушате овијех ријечи, 
заклињем се собом, вели Господ, да ће 
опустјети тај дом. (Јер 22: 4–5);

3 Живот и деловање пророка чија су дела узета као корпус овога рада везују се за период VIII–IV 
века пре н. е. (Дуда 1968: 279–294).

4 У свим примерима у овом раду протазни предикати биће обележени косим словима, а аподозни 
подвлачењем.

5 У овом примеру, Бог се обраћа непријатељским суседима, који су противници његовом изабра-
ном народу. Њима, такође, пружа могућност покајања и преобраћења.
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Ако останете у овој земљи, сазидаћу 
вас, и нећу вас разорити, и насадићу вас 
и нећу вас истријебити; јер ми је жао са 
зла које сам вам учинио. Не бојте се цара 
Вавилонскога, којега се бојите; не бојте га 
се, говори Господ, јер сам ја с вама да вас 
сачувам и да вас избавим из његове руке. И 
учинићу вам милост да се смилује на вас, и 
врати вас у земљу вашу. 

Ако ли речете: нећемо да останемо у тој 
земљи, не слушајући гласа Господа Бога 
својега Говорећи: не, него идемо у земљу 
Мисирску [...] Онда чујте ријеч Господњу, 
који сте остали од Јуде; овако вели Господ 
над војскама Бог Израиљев: ако ви 
окренете лице своје да идете у Мисир и 
отидете да се населите ондје, Ондје ће вас 
у земљи Мисирској стигнути мач којега се 
бојите, и глад, ради које се бринете, гониће 
вас ондје у Мисиру и ондје ћете помријети. 
[...] Јер овако вели Господ над војскама Бог 
Израиљев: као што се гњев мој и јарост моја 
изли на становнике Јерусалимске, тако ће 
се излити гњев мој на вас, ако отидете у 
Мисир, и бићете уклин и чудо и клетва и 
руг, и нећете више видјети овога мјеста. 
(Јер 42: 10–18).

Укупно је шест оваквих ‘парова’ условних реченица, а у већини реченица 
уочава се више набрајаних аподозних предиката, чиме се развија богата слика 
‘последица’ послушности Богу (што је нарочито видљиво у опису славе Јеру-
салима). Као услов за добијање награде од Бога, помиње се најпре послушност 
његовој вољи: поштивање светог дана – суботе, останак у земљи Господњој,6 
клањање њему а не другим боговима, а као награду Бог обећава земаљска 
добра, и посвећење и уздизање њиховог града, Јерусалима. У другој колони, у 
највећем броју примера у аподозном предикату јавља се негирани облик глагола 
послушати, а Бог прети смрћу, пустошењем дома – Јерусалима, затирањем и 
уништењем непослушног народа. У последњем примеру у десној колини уочава 
се више кондиционалних реченица.

Готово сви примери реченица са десне стране уведени су већ поменутим 
везничким спојем ако ли. Партикула ли указује на супротан однос погодбене 
реченице у односу на претходни контекст, у овим случајевима, у односу на 
претходни погодбени реченични комплекс. Везнички склоп ако ли према 
погодбеном ако у начелу има комплементну дистрибуцију. Употреба овог споја у 
савременом језику свакако није фреквентна.7 

Поред реченица наведених у претходној табели, у испитиваном корпусу 
нашло се још неколико погодбених реченица сличног садржаја, у којима Бог 
поставља услове своме народу, а које спрам себе немају ῾парњак’ (награда – 
казна), или је у тексту он исказан неким другим синтаксичким средством. 

6 Пророк Јеремија у овим стиховима забрањује Јудејцима одлазак у Мисир. Вавилонски цар пред 
којим беже јесте Навуходоносор (587. г. пре н. е. заузео је Јерусалим) (Дуда 1968: 283).

7 У старословенским текстовима везник аще често се јавља у комбинацији са другим везницима, 
уносећи на тај начин неку додатну семантику (аще да – експресивна функција, аще бо – експлика-
тивно-условно значење, а тако и аще ли – супротно-условно значење) (Курешевић 2014: 210–211). 
Везнички склоп ако ли појављује се и у језику старосрпске пословноправне писмености, и то у 
сваком четвртом примеру (XII–XV век). Претпоставља се да је прасловенско li представљало фа-
култативну експресивну партикулу без спецификованог значења, која се везивала за друге пар-
тикуле и/или везнике, а да се поступно за њу везивало значење адверзативности. Ово примарно 
експресивно li везивало се за погодбени везник вероватно захваљујући постојању погодбених 
реченица на li, које су се развиле из упитних реченичних структура (Павловић 2009: 304). 
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ОБЕћАЊЕ (НАГРАДА) ПРЕТЊА (КАЗНА)
Ако одвратиш ногу своју од суботе да не 
чиниш што је теби драго на мој свети дан, 
и ако прозовеш суботу милином, сваки дан 
Господњи славнијем, и будеш га славио не 
идући својим путовима и не чинећи што је 
теби драго, ни говорећи ријечи, Тада ћеш 
се веселити у Господу, и извешћу те на ви-
сине земаљске, и даћу ти да једeш нашљед-
ство Јакова оца својега; јер уста Господња 
рекоше. (Ис 58: 13–14);

Реци им дакле: овако вели Господ: ако ме 
не послушате да ходите у мом закону који 
сам ставио пред вас, Да слушате ријечи 
слуга мојих пророка, које вам шаљем, које 
слах зарана једнако, али их не послушасте, 
Учинићу с домом овијем као са Силомом, и 
град овај даћу у проклетство свијем наро-
дима на земљи. (Јер 26: 4–6);

Јер овако говори Господ Господ, светац Из-
раиљев: ако се повратите и будете мирни, 
избавићете се, у миру и уздању биће сила 
виша. (Ис 30:15);

Јер ми овако рече Господ ухвативши ме за 
руку [...] Закон и свједочанство тражите. 
Ако ли ко не говори тако, њему нема зоре. 
И ходиће по земљи потуцајући се и гла-
дујући; и кад буде гладан, љутиће се и псо-
вати цара својега и Бога својега горе. (Ис 
8: 20–22);

И који су далеко, доћи ће и градиће цркву 
Господњу, и познаћете да ме је Господ над 
војскама послао к вама. И то ће бити ако 
узаслушате глас Господа Бога својега.  
(Зах 6: 15);
...ако уклониш гадове своје испред мене, 
Израиљу, нећеш се скитати, вели Господ 
(Јер 4:1);

И у тај ћу дан, говори Господ над војскама, 
истријебити из земље имена идолима да се 
више не спомињу, и пророке и нечисти дух 
уклонићу из земље. И ако ко још успроро-
кује, рећи ће му отац његов и мати њего-
ва, који га родише: нећеш бити жив, јер си 
говорио лаж у име Господње. И отац ће га 
његов и мати његова, који га родише, про-
бости, што пророкова. (Зах 13: 2–3);

Ако избациш између себе јарам и преста-
неш пружати прст и говорити зло; И ако 
отвориш душу своју гладноме, и наситиш 
душу невољну; тада ће засјати у мраку 
видјело твоје и тама ће твоја бити као по-
дне. (Ис 58: 9–10);
Јер ако је ко праведан и чини суд и правду, 
На горама не једе и очију својих не подиже 
ка гаднијем боговима дома Израиљева, и не 
скврни жене ближњега својега, И никоме не 
чини насиља, залог дужнику својему враћа, 
ништа не отима, хљеб свој даје гладноме и 
голога одијева, Не даје на добит и не узима 
придавка, од неправде устеже руку своју, 
и право суди између једнога човјека и дру-
гога, По уредбама мојим ходи, и држи за-
коне моје творећи истину; тај је праведан, 
доиста ће живјети, говори Господ Господ.  
(Јез 18: 5–10);

И ако који од племена земаљских не би до-
шли у Јерусалим да се поклоне цару Госпо-
ду над војскама, на њих неће бити дажда; 
И ако се племе Мисирско не би подигло 
и дошло, на које не дажди, биће исто зло 
којим ће Господ ударити народе који не 
би долазили да празнују празник сјеница.  
(Зах 14: 17–18);
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Ако ли би се безбожник обратио од свијех 
гријеха својих које учини, и држао би све 
уредбе моје и творио суд и правду, доиста 
ће живјети, неће погинути. (Јез 18: 21);

Јер ако је ко праведан и чини суд и прав-
ду, [...] Ако роди сина лупежа, који би крв 
прољевао или би чинио тако што, А не би 
чинио свега онога, него би јео на горама, и 
жену ближњега својега скврнио, Сиромаху 
и убогоме насиље чинио, отимао што, за-
лога не би враћао, и ка гаднијем боговима 
подизао би очи своје чинећи гад, Давао би 
на добит, и узимао придавак; хоће ли тај 
живјети? Неће живјети; учинио је све те га-
дове, доиста ће погинути, крв ће његова на 
њему бити. (Јез 18: 5–14).

Сине човјечји, ако ми која земља згријеши 
учинивши невјеру, и ја дигнем руку своју на 
њу и сломим јој потпору у хљебу, и пустим 
на њу глад и истријебим у њој људе и стоку, 
Ако би у њој била ова три човјека: Ноје, Да-
нило и Јов, они ће правдом својом избавити 
душе своје, говори Господ Господ, Ако пус-
тим љуте звијери у земљу, те помори људе, 
и она опусти да нико не може пролазити 
од звијерја; Ако би у њој била та три човје-
ка, тако ја жив био, говори Господ Господ, 
неће избавити синова ни кћери, него ће се 
сами избавити, а земља ће опустјети. Или 
ако мач пустим на ту земљу, и речем: мачу, 
прођи ту земљу, да истријебим у њој људе 
и стоку; Ако би та три човјека била у њој, 
тако ја био жив, говори Господ Господ, неће 
избавити синова ни кћери, него ће се сами 
избавити. Или ако пустим помор на земљу 
и излијем гњев свој на њу да би крв текла 
да истријебим у њој људе и стоку; Ако би 
Ноје, Данило и Јов били у њој, тако ја жив 
био, говори Господ Господ, неће избавити 
сина ни кћери, него ће своје душе избавити 
правдом својом. (Јез 14: 13–20).

Опет се услов за награду и казну везује за послушност, празновање 
суботе, држање закона, идолопоклонство, а као последица заслужује се весеље, 
избављење, изградња цркве,8 или пак проклетство, смрт. Уочен је већи број 
реченица у којима Бог обећава, него оних у којима грди. 

У свим наведеним примерима кондиционалних реченица (2.1) уочене су 
следеће комбинације глаголских облика:

протаза презент пф. презент пф. футур II потенцијал презент 
импф.

презент 
импф.

аподоза футур I императив футур I футур I футур I презент 
импф.

Распоред глаголских облика евентуалнореалне погодбе који одликује и по-
годбену реченицу савременог српског језика, те се наводи и у литератури, неће 
бити детаљно анализиран. Оно што би се могло издвојити као специфичност 
јесте ретка употреба футура II у протази на местима где би његова употреба 
била очекивана у савременом језику (појављује се само у једном примеру – бу-
деш славио, Ис 58: 13–14). С друге стране, уочавају се глаголи перфективног вида 

8 У Захаријиним стиховима прориче се будућност јерусалимског Храма, који се у његово време 
поново градио (Дуда 1968: 292).
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настали додавањем префикса уз-, те се у протази користе облици презента ових 
глагола (узрадити, успророковати, узаслушати).9 Сви услови односе се на сферу 
будућности. Појава презента глагола имперфективног вида у протази омогућена 
је свевременим, општим значењем које се протазом преноси (ако ли ко не говори, 
Ис 8: 20–22; ако је ко праведан и чини суд и правду, Јез 18: 5–14; заправо би се мог-
ли парафразирати конструкцијом ако се деси да је ко... ), или употребом модал-
ног глагола (ако хоћете слушати, Ис 1: 19–20). Презент имперфективног вида у 
аподози (нема зоре, Ис 8: 20–22) исказује стање које ће наступити у будућности, 
а будућа радња представља се као да је већ ступила на снагу. 

У неколико примера протазна предикација граматикализована је потен-
цијалом, али потенцијал изостаје у аподозној предикацији (која је исказана 
футуром). Оваква ситуација такође није типична за савремени језик, јер ,,ако 
једном замишљеном ситуацијом условимо другу, онда је и та друга, наравно, за-
мишљена, па се то на одговарајући начин и исказује” (Ивић 1983: 154). Овим 
се вероватно наглашава случајност наступања услова. Занимљиви су примери 
у последњем пољу леве колоне, где такође наилазимо на овај протазни потен-
цијал. Наиме, овде су представљена два услова (услов и ‘подуслов’), при чему је 
протаза услова граматикализована презентом перфективног вида, док је протаза 
подуслова граматикализована потенцијалом (вероватно опет због веће случај-
ности наступања на снагу овог подуслова, јер је он већ сам по себи условљен, тј. 
може ступити на снагу тек након активирања надређеног услова). Ове се струк-
туре приближавају нереалним (потенцијалним) реченицама.

2.2. Бог се обраћа појединцу. У следећој групи издвојене су оне кондицио-
налне реченице у којима Бог своје поруке упућује конкретном појединцу, нај-
чешће пророку, или се пак обраћа пророку с намером да његове речи пренесе 
одређеном човеку (за разлику од претходноописане групе, у којој су се поруке 
односиле на цео народ). 

2.2.1. Бог се обраћа пророку. У неколико кондиционалних реченица Господ 
се обраћа пророку (Јеремији, Језекељу и Авакуму), дајући му савет шта да чини, 
као и обећања која га чекају уколико наведене услове испуни. Јеремију условља-
ва обраћењем,  и набраја добра која ће му дати уколико буде бринуо о народу, а 
Језекељу даје услове за спасење душе.

Зато овако вели Господ: ако се обратиш, ја ћу те опет поставити да стојиш преда 
мном, ако одвојиш што је драгоцјено од рђавога, бићеш као уста моја [...] И учинићу 
да будеш томе народу као јак зид мједен [...] И избавићу те из руку злијех људи, и 
искупићу те из руку насилничких. (Јер 15: 19–21);

И одговори ми Господ и рече: [...] Јер ће још бити утвара до одређенога времена, 
и говориће шта ће бити до пошљетка и неће слагати; ако оклијева, чекај је, јер ће 
зацијело доћи, и неће одоцнити. (Ав 2: 3);

Опет ми дође ријеч Господња говорећи: [...] Ако ли ти опоменеш безбожника да се 
врати са свога пута, а он се не врати са свога пута, он ће погинути за своје безакоње, 
а ти ћеш сачувати душу своју. (Јез 33: 9);

А послије седам дана дође ми ријеч Господња говорећи: [...] Ако ли ти опоменеш 
праведника да не гријеши праведник, и он престане гријешити, он ће живјети, јер 
прими опомену, и ти ћеш сачувати душу своју. (Јез 3: 20–21).

9 Последњи наведени глагол има значење глагола послушати, а не глагола чути. 
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Осим ових, у корпусу се налази низ кондиционалних реченица у којима су 
у улози протазног и аподозног предиката глаголи говорења (рећи, запитати), те 
се заправо питање народа формално представља као услов, који ће резултирати 
Божјим одговором који пророк треба да пренесе. У оваквим примерима 
приказује се жива комуникација између Бога и пророка, чиме се у старозаветном 
тексту истиче улога пророка као преносиоца, Божјег гласника, а сам текст чини 
динамичнијим и веродостојнијим.

И ако ти реку: куда ћемо ићи? тада им реци: овако вели Господ: ко је за смрт, на смрт; 
ко је за мач, под мач; ко за глад, на глад; ко за ропство, у ропство. (Јер 15: 2);

...ако ти реку: зашто изрече Господ све то велико зло на нас? [...] Тада им реци: јер оци 
ваши оставише мене, говори Господ, и идоше за другим боговима... (Јер 16: 10–11);

Ако те запита овај народ или који пророк или свештеник говорећи: како је бреме 
Господње? тада им реци: како бреме? оставићу вас, говори Господ. (Јер 23: 33);

Јер ми овако рече Господ ухвативши ме за руку и опоменувши ме да не идем путем 
овога народа, говорећи: [...] И ако вам реку: питајте враче и гатаре, који шапћу и 
мрмљају; реците; не треба ли  народ да пита Бога својега? или ће питати мртве 
мјесто живијех? (Ис 8: 19);

Ако ли не би хтјели узети чаше из руке твоје да пију, тада им реци: овако вели 
Господ над  војскама: заиста ћете пити. (Јер 23: 28);

Сине човјечји, рече ли ти дом Израиљев, дом одметнички: што радиш? Реци им: 
овако вели Господ Господ: ово је бреме за кнеза који је у Јерусалиму и за сав дом 
Израиљев што је ондје. Реци: ја сам вам знак, како ја учиних тако ће им бити; 
преселиће се и отићи у ропство. (Јез 12: 9–10).
2.2.2. Бог се обраћа осталим ликовима. У корпусу је пронађено неколико 

примера у којима се Бог обраћа појединим ликовима у Књигама пророка: један 
је цар Седекија (преко пророка Јеремије), а други Исус, свештенички поглавар. 
цару Седекији дају се савети, односно упозорења, исказана са два погодбена 
реченичка комплекса супротно постављена (са везницима ако и ако ли).
Тада Јеремија рече Седекији: овако вели 
Господ Бог над војскама, Бог Израиљев: ако 
отидеш ка кнезовима цара Вавилонскога, 
жива ће остати душа твоја, и град овај неће 
изгорјети огњем, и тако ћеш остати у жи-
воту ти и дом твој.

Ако ли не отидеш ка кнезовима цара Вави-
лонскога, овај ће град бити предан у руке Хал-
дејцима, који ће га спалити огњем, и ти нећеш 
утећи из руку њиховијех. (Јер 38: 17–18);

Ако ли нећеш да изидеш, ово је што ми по-
каза Господ: Гле, све жене које су остале у 
дому цара Јудина, одвешће се ка кнезовима 
цара Вавилонскога, и оне ће рећи: нагово-
рише те и преварише те пријатељи твоји; 
ноге ти се увалише у глиб, а они се повуко-
ше натраг. (Јер 38: 21–22).

И анђео Господњи засвједочи Исусу гово-
рећи: Овако вели Господ над војскама: ако 
узидеш мојим путовима, и ако уздржиш 
што сам наредио да се држи, тада ћеш ти 
судити дому мојему и чуваћеш тријемове 
моје, и даћу ти да ходиш међу овима што 
стоје. (Зах 3: 6–7)
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У овој групи погодбених реченица (2.2) уочене су следеће комбинације 
глаголских облика:

протаза презент пф. презент пф. презент пф. аорист потенцијал
аподоза футур I футур I императив императив императив

Већина наведених комбинација карактеристична је и за кондиционалну 
реченицу савременог српског језика. Као и у одељку 2.1, и овде се уочава појава 
глагола свршеног вида са префиксом уз- у протази (уздржати, узићи, Зах 3: 6–7), 
у облику презента, a не појављује се ниједан протазни предикат у облику футура 
II. Један протазни предикат налази се у облику потенцијала, док је аподозни у 
облику императива (а не у потенцијалу, како би било очекивано у савременом 
језику). У једној реченици услов је уведен самосталном партикулом ли (Јез 12: 
9–10), што је једини овакав пример у испитиваном корпусу.

2.3. обраћање других ликова. У трећу групу евентуалнореалног услова 
уврштене су кондиционалне реченице које изговарају остали ликови. Оне се 
појављују у Књизи пророка данила, и Књизи пророка Исаије. У првој, говорник 
је вавилонски цар Навуходоносор, а његове претње и обећања упућене су 
Халдејцима, и пророку Данилу. 

ПРЕТЊА (КАЗНА) ОБЕћАЊЕ (НАГРАДА)
А цар одговори и рече Халдејима: забора-
вио сам; ако ми не кажете што сам снио и 
што значи, бићете исјечени и куће ће ваше 
бити буништа.

Ако ли ми кажете што сам снио и што 
значи, добићете од мене даре и поклоне и 
велику част; кажите ми дакле што сам снио 
и што значи. (Дан 2: 5–6)

Али ако ми не кажете што сам снио и што 
значи, један вам је суд (Дан 2: 9)

Навуходоносор проговори и рече им: је ли 
истина, Седраше, Мисаше и Авденаго, да 
ви не служите мојим боговима и да се не 
клањате златноме лику који поставих? [...] 
ако ли се не поклоните, онај час бићете ба-
чени у пећ огњену ужарену (Дан 3: 14–15);

цар проговори Данилу и рече: [...] Ако 
дакле можеш прочитати ово писмо и 
казати ми што значи, обући ћеш се у 
скерлет, и златну верижицу носићеш о 
врату, и бићеш трећи господар у царству. 
(Дан 5: 16).

У Књизи пророка Исаије, кондиционалне реченице упућене су цару Језекији 
у Јерусалиму, а послате су од стране асирског цара Сенахирима који га наговара 
да се преда.10 Занимљива је трећа реченица у којој заправо изостаје аподозни 
предикат, а могао би гласити ја ћу те питати / ја те могу питати.

Хајде затеци се мојему господару цару Асирском, и даћу ти двије тисуће коња, ако 
можеш добавити који ће јахати. (Ис 36: 8);

Гле, уздаш се у штап од трске сломљене, у Мисир, на који ако се ко наслони, ући ће му у 
р̏уку и пробошће је; таки је Фараон цар Мисирски свјема који се уздају у њ. (Ис 36: 6);

Ако ли ми речеш: уздамо се у Господа Бога својега; није ли то онај чије је висине и ол-
таре оборио Језекија и заповједио Јуди и Јерусалиму: пред овијем олтаром клањајте 
се? (Ис 36: 7).

10 Исаија је био саветник двора у време Језекија (у Јерусалиму, VIII век пре н. е.), и наговарао је 
Језекију да се не преда противнику. Асирци ће се касније повући. Наведене кондиционалне рече-
нице говори Равсак, кога је послао асирски цар Сенахирим (Дуда 1968: 280).
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У свим наведеним реченицама у овој групи (2.3), уочене су следеће комби-
нације глаголских облика:

протаза презент пф. презент пф. презент импф.
аподоза футур I презент импф. футур I

У две се реченице појављује глагол имперфективног вида у протази, и у оба 
случаја ради се о модалном глаголу (ако можеш прочитати и казати, Дан 5: 
16; ако можеш добавити, Ис 36: 8). Глагол моћи у овим примерима понаша се 
као перфективни глагол (слично глаголу успети), и то омогућује његову појаву 
у облику презента, у протази. Појављује се и један презент имперфективног гла-
гола у улози аподозног предиката (један вам је суд, Дан 2: 9), и њиме се исказује 
стање које ће наступити у будућности; будућа радња представља се као да је већ 
ступила на снагу (у значењу судиће вам се).

Б. ИРеАЛНИ УСЛов. У реченице које означавају иреални услов убрајају се 
оне код којих говорно лице, условљавајући садржај аподозне реченице садржајем 
протазне, з н а  у каквој је релацији са стварношћу радња коју именује протазни 
предикат; тачније, говорник зна да ситуација која условљава другу ситуацију не 
постоји (Ивић 1983: 146, 153). Све овакве реченице у испитиваном корпусу уве-
дене су везником да.11 Појављује се свега шест реченица са иреалним условом, и 
свих шест изговара Бог; четири се односе на сферу прошлости, а две на сферу 
садашњости. Садржајно су разнолике – наводи се шта би било да је народ др-
жао заповести; говори се још о лажним пророцима, а у последњима се поставља 
питање (што је доста чест поступак у текстовима ове врсте: човек се наводи на 
преиспитивање и самостално логичко закључивање).

Овако вели Господ, избавитељ твој, светац Израиљев: О, да си пазио на заповијести 
моје! мир би твој био као ријека, и правда твоја као валови морски; И сјемена би 
твојега било као пијеска, и порода утробе твоје као зрна његовијех; име се њихово не 
би затрло ни истријебило испред мене. (Ис 48: 18–19); 

Овако вели Господ над војскама Не слах тијех пророка, а они трчаше; не говорих им, 
а они пророковаше. Да су стајали у мом вијећу, тада би казивали моје ријечи народу 
мојему, и одвраћали би их с пута њихова злога и од злоће дјела њиховијех. (Јер 23: 22);

говори Господ Како си оплијењен? да су дошли к теби крадљивци или лупежи ноћу, 
не би ли покрали колико им је доста? да су дошли к теби берачи виноградски, не би 
ли оставили пабирака? (Авд 2: 5);

...овако вели Господ над војскама: [...] Да ти дођу берачи, не би ли ти оставили 
пабирака? да дођу лупежи ноћу, не би ли однијели колико им је доста? (Јер 49: 9).
У наведеним кондиционалним реченицама, све уочене комбинације глагол-

ских облика у протазном и аподозном предикат присутне су и у савременом језику. 

протаза перфекат презент пф.
аподоза потенцијал потенцијал

11 Иако постоје различити ставови везани за граматички статус лексеме да у погодбеним рече-
ницама (да као партикула, односно да као везник), ,,тешко је довести у питање  претпоставку” 
(Павловић 2009: 321) да се иреална хипотеза развија из волунтативних модалних конструкција у 
јукстапозицији (Маретић 1987: 145), односно да погодбено да настаје преосмишљавањем опта-
тивне партикуле да. Маретић то објашњава на следећи начин: да дођеш! Мило би ми било → да 
дођеш, мило би ми било. 
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Иреалне реченице могу се поделити на антиреалне и нереалне (потенцијал-
не); у овим примерима последње две реченице припадају нереалним реченица-
ма (Јер 49: 9). У савременом језику, нереалне реченице карактерише везник кад 
(који се не појављује у улози условног везника у испитиваном корпусу), док је 
везник да у овој улози ређи. Код оваквих реченица ,,glavno je puštanje mašti na 
volju – zamišljanje da stvari stoje upravo obrnuto”, док је непостојање радње од које 
се полази само нужна претпоставка. У антиреалним реченицама не постоји ни 
радња именована протазним, ни радња именована аподозним предикатом; оно 
што се протазним предикатом износи као да јесте у ствари није (Ивић 1983: 
147). Такве су прве четири реченице. С обзиром на све наведено, очекивано је 
да се ове реченице јављају у малом броју овога корпуса. Време важења иреалног 
услова увек се везује за прошлост или садашњост; насупрот томе, у пророчким 
књигама се у првом реду представљају ситуације које су тек у најави, и везују се 
за сферу будућности.12 

3. ЗАКљУЧНА РАЗМАТРАЊА

У испитиваном корпусу уочено је укупно 92 кондиционалне реченице (при 
чему неке садрже већи број аподозних предиката). Све су подељене у две групе: 
евентуалнореалне, које су знатно бројније и чине 93.48 % примера, и иреалне, 
које чине 6.52 % укупног броја реченица. Евентуалнореалне условне реченице 
уведене су везником ако, а једна је уведена асиндетски, речцом ли. Веома је че-
ста појава адверзативно-погодбеног реченичког склопа ако ли (њиме је уведено 
18.49 % евентуалнореалних реченица), којом се условни реченични комплекс су-
протставља претходном условном реченичком комплексу, или пак претходном 
контексту. Све иреалне реченице уведене су везником да, док се везник кад не 
појављује у функцији увођења условних реченица. 

што се тиче комбинација глаголских облика у протази и аподози, ситуација 
је слична стању у савременом српском језику, са извесним разликама. Протазни 
предикат евентуалнореалног услова граматикализован је футуром II само у јед-
ном примеру, док је овај глаголски облик у оваквој функцији чест у савременом 
језику. На истом месту, често се појављује презент глагола перфективног вида са 
префиксом уз-, и то у глаголима који се у савременом језику не јављају у тој фор-
ми (нпр. успророковати, узаслушати, узрадити и сл.). У неколико примера про-
тазни предикат евентуалнореалне погодбе граматикализован је потенцијалом, а 
при том се аподозни предикат налази у неком другом глаголском облику. Иако у 
испитиваном корпусу није присутан велики број иреалних реченица, појављују 
се оптативне (жељне) реченице. Оне нису ушле у анализу и укупан збир, али 
су уочени случајеви са везником да и потенцијалом, где би у савременом језику 
обичнија била употреба везника кад.

Евентуалнореалне реченице подељене су према говорницима и онима који-
ма су поруке упућене. Највећи број ових реченице (и све иреалне), говори Бог, 

12 Поједини аутори жељне (оптативне) реченице посматрају као осамостаљене протазе, а у ели-
дираној главној реченици виде опште значење све би било другачије (Пипер 2007: 88–89). Такви 
примери нису узети у обзир, мада се појављују у испитиваном корпусу, нпр. о да би раздро 
небеса и сишао, [...] да име твоје познаду непријатељи твоји и да народи дркћу од тебе. (Ис 64: 
1–2); о, да би глава моја била вода, а очи моје извори сузни! да плачем дању и ноћу за побијени-
ма кћери народа својега. о, да ми је у пустињи станак путнички! да оставим народ свој и да 
отидем од њих... (Јер 9: 1–2). Занимљиво је да се у овим примерима, поред презента, појављује 
потенцијал уз везник да. У савременом језику био би употребљен везник кад. 
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а његове речи преноси пророк. Преноси их народу, или одабраном појединцу, а 
понекад су речи упућене самом пророку (и у том случају најчешће се ради о са-
ветима). Исказују се обећања и претње изабраном народу, као и савети и упозо-
рења. Стога не изненађује што се највећи број реченица везује се за сферу будућ-
ности, а најчешћа комбинација глаоголских облика јесте презент перфективног 
вида у протази, и футур I у аподози, која се појављује у чак 45.65% случајева. 

Извор:

Даничић, Ђура. Стари завјет. http://www.rastko.rs/rastko/delo/10094. 5.2.2016.
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CONDITIONAL SENTENCES AND THE CONCEPT OF CONDITION IN THE OLD 
TESTAMENT

Summary

This paper examines the conditional sentences and the concept of condition in The Old Testament, 
Đura Daničić (1865). It determines syntatic and semantic characteristics of these sentences; this paper 
observes formal characteristics of conditional sentences, their use of conjuctions, verbal forms, their use of 
particles, and their semantic plans. This paper determines appearance of conditional sentences in the middle 
of the 19th century, and finds potential differences from the standard language (for example, frequent use of 
li particle with ako connective). 

Keywords: conditional sentences, condition, 19th century, The Old Testament 
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Јулијана Стевановић1

Крагујевац

ТЕКСТУАЛНИ КОНЕКТОР јер У ПРОЗИ ИВЕ АНДРИћА

Лексема јер, према досадашњој граматичкој и речничкој литератури, сврстана је 
међу субординацијске везнике узрочног значења. Наш циљ у овоме раду јесте да испи-
тамо употребу ове лексеме у специфичном положају, на почетку реченице, и утврдимо 
да ли у таквом окружењу она има узрочно, или пак експликативно значење. Корпус на 
коме се заснива наше истраживање чини проза Иве Андрића. Будући да испитујемо 
језичке јединице шире од реченице, наша анализа помера се са синтаксичког нивоа на 
ниво лингвистике текста, а издвајање типова експликативности вршено је на основу се-
мантичких критеријума. Тако смо издвојили четири семантичка типа експликативности: 
уопштавање, разопштавање, додатни коментар и конфронтацију. Да садржаји повезани 
конектором јер заиста изражавају ове типове експликативности, проверили смо заменом 
јер експликативним конектором наиме.

Кључне речи: текстуални конектор јер, експликативност, семантика

1. Увод 

У најзначајнијим граматикама2 и речницима српскога језика, лексема јер 
увек је третирана као субординирани везник узрочног значења3. циљ овог рада 
јесте да прикаже другачију употребу лексеме јер, која је забележена у књижевно-
уметничком стилу, у прози Иве Андрића, а која је учестала и у другим функцио-
налним стиловима, публицистичком и научном. У свим примерима које ћемо 
анализирати, ради се о некарактеристичној употреби ове речи. Наиме, она се 
налази на почетку реченице, што би указивало да се вероватно ради о парцели-
саној зависносложеној реченици са узрочном клаузом у постпозицији4. А да ли 
је увек у питању парцелисана реченица, у којој је јер субординацијски везник 
којим се уводи узрочна клауза, или постоји и другачија употреба ове лексеме, 
управо ће нам показати резултати спроведеног истраживања.

Као што смо на почетку истакли, граматичка и речничка литература реч јер 
третира као субординирани везник, најчешће узрочног значења. Такву употребу 
показује и наш корпус: 

1 juca89stevanovic@gmail.com
2 Упореди, на пример, Стевановић 1979, Станојчић, Поповић 2005, Ковачевић 1998.
3 Међутим, и Речник Матице српске (РМС 2007) и Речник САНУ (РСАНУ 1973), у оквиру узроч-

ног значења издвајају још два подзначења. Тако се, у оба ова речника, као значење под б) наводи: 
„везује зависну реченицу којом се износи тачност тврдње главне реченице Критика је користи-
ла, јер он поче учити (РМС 2007, 509) односно „када се објашњава, прецизира садржај и сми-
сао претходне реченице, то јест када се зависном реченцом износи оно што потврђује тачност 
тврдње у главној реченици Бог се смилује на њих јер после неког времена царица роди девојку” 
(РСАНУ 1973: 732). Као значење под в) наводи се: „кад се главном реченицом износи какав став: 
у противном, иначе: Јави се кући, јер ће се твоји бринути” (РМС 2007: 509), односно, „иза главне 
реченице заповедног и сличног типа, када се зависном реченицом образлаже изнесени став: у 
противном, иначе: Јави се кући, јер ће се твоји бринути” (РСАНУ 1973: 732).

4 Клаузе уведене везником јер увек се и налазе у постпозицији, због релативнозаменичког порекла 
везника јер.
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(1) Али, четкар је не чује, јер он спава на десном уху, а лево му је запушено ватом 
(Андрић 1984г: 118): Пустили су га на годину дана у ваљевску гимназију, јер је 
претио да ће побећи од куће (Исто: 280); Таквих као она, којима мање треба него 
што имају, било је мало да су се на прсте дали избројати, а оних којима треба новца, 
јер немају за најпотребније или јер троше више него што могу, било је на хиљаде 
(Андрић 2015: 587).
Међутим, осим овакве употребе везника јер у зависносложеној речени-

ци, у корпусу смо забележили и примере са парцелисаном зависносложеном 
реченицом:

(2) Зна, па ипак је хвата страх. Јер у свом хвалисању и набрајању свега што би он 
могао да уради, да је нешто онај и онакав каквим се у том тренутку замишља, 
четкар је већ одавно прешао границе не само онога што је вероватно и могућно него 
и онога што је допуштено и природно (Андрић 1984г: 118); Има да се јави. Јер овде 
навалили, па раде ли раде против њега (Андрић 2015: 653). 
Према речима Мирослава Радовановића, „парцелацијом реченице долази, 

заправо, до разбијања интеграције реченичног комплекса, чиме зависна речени-
ца стиче статус интонационо и позиционо аутономног сегмента језичког исказа” 
(Радовановић 1990: 145). Мећутим, иако је интонационо и позиционо издвојена 
од независне реченице, функционално је парцелисана јер-клауза и даље њен за-
висни члан, односно, њеним садржајем исказује се узрок вршења радње исказане 
главном реченицом, што потврђује и могућност замене везника јер било којим 
општеузрочним везником, без измене у значењу.

Формално подударни претходним примерима, а у нашем корпусу далеко 
бројнији, примери су следећег типа:

(3) Тако пролазе сати у том наоко једноличном и сувопарном послу. Јер, он само 
изгледа једноличан (Андрић 2015: 567); Да би прекинула и мучно ћутање и то 
гледање, она се прва диже. Јер, лакше је поднети и најнепријатнији поглед него очи 
које гледају упоредно поред нас (Исто: 590). Али поред таквих ноћи, кад се фра Марко 
мучио својом мишљу да би се коначно утјешио молитвом, било је, и много више, 
ноћи кад је од тешког дневног умора падао у постељу без иједне мисли, да у истом 
тренутку заспи као окупано дијете. Јер, поред његове скровите жеље за спасавањем 
свијета, која му је запријемала мисли и осећања, и у његовој невиности била оно што 
су другим људима стотине ситних и крупних страсти, тежња и снова, упоредно је 
живила у њему и дубока сељачка страст за земљом, радом и стицањем, и неодољиво 
га тјерала да шири и брани манастирско добро, да буде лукав кад треба, да закида 
Турцима, да се свађа са сељацима због неуредног бира (Андрић 1984б: 51).
Без семантичке анализе, на основу формалних критеријума, могли бисмо и 

у овим примерима констатовати парцелацију зависносложене реченице. Међу-
тим, уколико се осврнемо на садржаје ових реченица, видећемо да садржај који 
следи након јер не означава узрок вршењу или невршењу радње предиката прет-
ходне реченице (Уколико погледамо први наведни пример, видећемо да речени-
ца он само изгледа једноличан не означава узрок пролажења сати, нити се одно-
си на читаву реченицу која јој претходи, већ на један њен члан, наоко једноличан. 
Да заиста није прилошка реченица са значењем узрока, потврђује и то што се јер 
не може заменити неким другим општеузрочним везником: *Тако пролазе сати 
у том наоко једноличном и сувопарном послу. Зато што/због тога што/будући 
да, он само изгледа једноличан.) Будући да се значење садржаја који долази иза 
везника јер не мора односити само на садржај који му неспоредно претходи, већ 
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и на садржаје који су удаљени5, наша анализа се помера са плана реченице на 
план текста, те ћемо, ослањајући се на ставове и термине Мирне Велчић (Вел-
чић 1987), у даљем раду јер разматрати као текстуални конектор. Наиме, Мирна 
Велчић конекторе према смисаоном односу дели на адврезативе, експликативе, 
конклузиве и каузативе (напомињући да постоје и други, али да су ове четири 
врсте посебно важне за повезивање текста). Даље, ауторка конектор јер, који 
је предмет нашег рада, сврстава у каузативе, али, говорећи о експликативима 
или конекторима појашњења, напомиње да: „сви они могу бити комутабилни 
с конекторима који исказују узрок (нпр. с јер), дакле с логичко-граматичким 
средством повезивања. Узроком сматрамо садржај који логички претходи којем 
другом садржају – посљедици. У том смислу у тексту временска антериорност 
узрочних садржаја аналогна тренутку зачињања (отварања) садржаја који поја-
шњују” (Велчић 1987: 77). Полазећи од ове тврдње, испитали смо обрнуто – да ли 
је конектор јер, у иницијалној позицији у реченици, замењив експликативима, 
ако јесте, који су то експликативни конектори и које смисаоне односе изражава 
такав текст.

2. Експликативни садржаји повезани конектором јер 

Будући да је у свим примерима које смо забележили у корпсу конектор 
јер замењив експликативним конектором наиме, можемо говорити о неколико 
семантичких типова експликативности,6 који произилазе из садржаја повеза-
них конектором јер, а то су уопштавање, разопштавање, додатни коментар и 
конфронтација.

2.1. Као први семантички тип могли бисмо издвојити уопштавање. То би 
били сви они случајеви у којима би се садржајем који следи након конектора јер 
уопштавало значење претходног садржаја, прелазило би са плана конкретног на 
општи, универзални план:

(4) Она воли да се сећа тих својих почетака. То је лирско доба њеног живота. Јер, 
и највеће пустиње имају своје пролеће, па ма како кратко и неприметно било (Ан-
дрић 2015: 597). Живећи заточен, у осами и немилости, везир се сетио живље свога 
порекла и своје земље. Јер, разочарање и бол одводе мисли у прошлост (Андрић 
1984б:191); То је зло ровало и кидало у њему, а није могао ни помислити да га коме 
исповеди и повери; па и кад то зло доврши свој рад и избије на површину, нико га 

5 Као пример ћемо навести један дужи текст из приповетке Злостсављање:
 Женидба је у њему појачавала уживања која је досад имао и која потичу од рада, шпекулације, 

друштвеног положаја и стицања, а поред тога задовољавала је и оне жеље на чије остварење није 
никад смео ни да помишља и за које је уопште сумњао да ли су за њега остварљиве. Укратко, он је 
имао пуно и савршено осећање среће какво људима његовог кова даје један одређен друштвени 
ред, кад му, свесно и потпуно предано, свим силама служе. Пред његовим унутарњим погледом 
продужавала се дотадашња перспектива и отварала нешто као неслућени рај потпуно успелог 
грађанског живота, у коме се на неки мудар и тајанствен начин сусреће и мири оно што је жеље-
но са оним што је остварено, и оно што је допуштено са оним што није.

 Јер, тешко је схватити, а камоли казати, шта је значила за газда Андрију ова кршна жена, коју је 
довео једног дана у своју кућу, једноставно, без икакава труда и ризика, и која је, у ствари, била 
круна свих његових дугогодишњих напора, понижења и одрицања.

 Сад је могао о празнику да прошета са белоликом, ћутљивом, добро одевеном својом женом, 
да је изведе у позориште, у биоскоп или на неку славу. Сад је он о жени могао да говори пред 
људима слободно, отворено и са поносом, уместо са стидом и снебивањем (Злостављање, 7).

 Наведени текст показује нам да се садржај који следи иза конектора јер не мора нужно односити 
на текст који му претходи, већ и на текст који долази иза њега.

6 Више о семантичкој категорији експликативности види у Ковачевић 1998.
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неће познати; људи ће казати просто: смрт. Јер, људи и не слуте колико има моћних 
и великих који тако ћутке и невидљиво, а брзо, умиру у себи (Андрић 1984б: 198); 
Сад тек, чини јој се, види себе онакву каква је у току многих година своје изузетно 
дуге младости морала бити у очима других. Јер сумња и брига виде оно што срећа 
и поуздање не могу никада да сагледају (Андрић 1984в: 219); Аска сама није никада 
говорила о свом сусрету са звером ни о својој игри у шуми. Јер, о највећим и најте-
жим стварима свога живота нико не воли да говори (Андрић 1984д: 129).
У наведним примерима, у тексту се најпре говори о конкретном јунаку књи-

жевног дела, а затим се даје пословички, гномски коментар ситуације у којој се 
тај јунак нашао. То потврђују и употребљене лексеме: у првом делу текста нека 
конкретна именица (она/ Госпођица, везир, она/жена на камену, Аска), док је у 
другом делу употребњена апстрактна лексика (разочарање, бол, сумња, брига, 
срећа, нико). 

2.2. Насупрот првом, други семантички тип који издвајамо могли бисмо од-
редити као разопштавање, конкретизацију, ближе одређење претходног садр-
жаја. Наиме, конектором јер на тај начин повезана су два садржаја, од којих први 
има општије, апстрактније значење, а други, онај који долази након конектора 
јер, има ужу, конкретнију семантику:  

(5) Ту мораш бити немилосрдна према себи и према другима. Јер није довољно 
откидати од својих жеља и потреба; то је мањи дио штедње; него треба прије 
свега заувијек убити у себи све оне такозване више обзире, господске навике 
унутарње отмености, великодушности и болећивости (Андрић 2015: 570); Било 
ми је одједном јасно да не ваља сувише избегавати сусрете и разговоре са људима 
којима су они често веома потребни, ма како нам бесмислени изгледали и ма 
колико нам непријатни били. То није ни лепо ни паметно. Јер, ако из себичности 
и због своје удобности и избегнемо да саслушамо човека, мораћемо то, постиђени, 
учинити можда доцније, у невољном сећању или у неком сну, што ствар чини само 
тежом и непријатнијом (Андрић 1984ђ: 47); Знало се шта значи пословати са газда 
Јевремом: претрпети и штету и срамоту. (Јер он најпре својим ниподаштавањем 
умањи човека и ослаби га, па му онда отима колико сматра да може и да треба) 
(Андрић 1984а: 95); Али поред таквих ноћи, кад се фра Марко мучио својом мишљу 
да би се коначно утјешио молитвом, било је, и много више, ноћи кад је од тешког 
дневног умора падао у постељу без иједне мисли, да у истом тренутку заспи као 
окупано дијете. јер, поред његове скровите жеље за спасавањем свијета, која му је 
запријемала мисли и осећања, и у његовој невиности била оно што су другим људима 
стотине ситних и крупних страсти, тежња и снова, упоредно је живила у њему и 
дубока сељачка страст за земљом, радом и стицањем, и неодољиво га тјерала да 
шири и брани манастирско добро, да буде лукав кад треба, да закида Турцима, да се 
свађа са сељацима због неуредног бира. (Андрић 1984б: 51).
2.2.1. У оквиру овог семантичког типа могли бисмо издвојити један подтип, 

који би подразумевао оне примере који илуструју егземплификацију, односно, 
навођење конкретних примера:

(5а) Какав год мост да начине од брвана вода га однесе. Јер, или набуја Жепа, нагло 
и изненада као сви горски потоци, па подрије и отплави греде; или надође дрина 
па зајази у заустави Жепу код ушћа, и она нарасте и дигне мост као да га никада 
није ни било (Андрић 1984б: 192); Али кад мало седнете и боље загледате, можда 
ћете видети да има неке промене на њему и да ова година није прошла без трага. 
Тако бар казују они који му одлазе и виђају га. Јер касабалије, трговци који газда 
Јеврема носе већ годинама као мору на себи, и рођаци који у својим плановима често 
узимају у рачун могућност његове смрти, држе га стално на оку (Андрић 1984а: 127); 
Његова је велика срећа била и то што је пре осам година, у Сарајеву, узео овога 
Михаила, најпре под најам, па после на трећи грош. Јер, док је газда Никола без 
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престанка путовао и играо се оном коцкарском срећом од које на крају ништа не 
остаје у рукама, дотле је михаило чувао кућу и магазу у вишеграду, радио на мало 
али насигурно, и поштено делио стечено (Андрић 1984в: 31).
Видимо да и у примерима овог типа имамо најпре шире значење, које се по-

том сужава егземплификацијом (вода: дрина, Жепа; они који му долазе и виђају 
га: касабалије, трговци, рођаци).

У свим наведеним примерима, конектору јер били би синоми, поред конек-
тора наиме, и други конектори експликативности као што су односно, то јест, 
другим речима, а то значи и други: *Ту мораш бити немилосрдна према себи 
и према другима. односно/То јест/другим речима/А то значи да није довољно 
откидати од својих жеља и потреба; то је мањи дио штедње; него треба прије 
свега заувијек убити у себи све оне такозване више обзире, господске навике 
унутарње отмености, великодушности и болећивости. 

2.3. Као трећи семантички тип могли бисмо издвојити садржаје са значењем 
додатног коментара, који или објашњавају претходне садржаје унутар текста (6) 
или коментаришу сами тескт који им претходи, па су у том смислу метатекстуал-
ни односно аутореференцијални (као што се из наведених примера види, они су 
и графички издвојени од приповедног текста) (6а):

(6) То је испуњавало и зимске дане и вечери газда Јеврему, и чинило му и то годишње 
доба лакшим и пријатнијим. Јер, газда Јеврем не воли зиму, зло годишње доба, са 
кратким данима и дугим ноћима које сан не може да испуни (Андрић 1984а: 127) То, 
штавише није била довољно висока температура за њега. јер он је још једнако носио 
у крви и на кожи огањ којим се испунио за оних петнаест дана проведених у Адену 
(Андрић 1984ђ: 161); Према савијету који им је поручио фра Грго, спремили су два 
велика чаршава да их извјесе на двије кућне капије као заставе на дан кад Швабо 
уђе у Сарајево. Јер Аустријанци су већ прошли клокоте, и било је јасно да им је пут 
до Сарајева слободан. (Андрић 1984в: 166).

(6а) Од чега живи? (Јер то је прво и главно питање које се овде поставља код 
свачијег живота и неуморно понавља, све док се не пронађе или не измисли одговор 
на њега.) (Андрић 2015, 563); Откако се задевојчила, боловала је, да, боловала је (јер 
друкчије се заиста не може казати) од замршене и безнадне љубави према једном 
другу из детињства (Андрић 1984д: 109).7

Семантика оваквих примера повезана је са секундарним значењима која на-
воде речници, о чему смо говорили на почетку рада.

2.3.1. Тај додатни коментар који долзи након конектора јер може бити и 
емоционално обојен, односно, може садржати и вредносни став о претходно 
изреченом садржају, што показују следећи примери:

(6б) Она је данас овој касаби и паша и владика. Требало би нас запалити на сва 
четири краја кад се нико не нађе да убије роспију. Јер они што по друмовима у 
бусији седе, мање су зла од ње починили (Андрић 1984в: 77); Вештина да се буде 
саможив, тврд, непријатан и нељубазан и да се стално и једино има пред очима свој 
интерес, и то онај прави и непосредни интерес, оно што човек може метнути „у се, 
на се и пода се”, та вештина, развијена кроз нараштаје паланачких трговаца, дошла 
је у госпа Нати до свог савршенства, и – почела да прелази у несмисао. Јер, да би се 
имало све што она има и могло све што она, у свом кругу, може – није ни издалека 
потребно бити толико и тако осион, насртљив, осоран и злорек (Андрић 1984г: 
276). Удала је обе кћери, и то врло добро. Јер, девојке се нису удале ни за своје младе 
играче ни за напредне песнике које се обожавале 1920. године (Андрић 2015: 675).

7 Овакви садржаји, по правилу, ремете приповедни ток, успоравају га (уп. Ковачевић 1998, 73). 



90

2.4. Четврти семантички тип експликативности темељи се на 
конфронтацији: 

(7) Можда би у Босни требало опомињати човека да се на сваком кораку, у свакој 
мисли и сваком, најузвишенијем, осећању чува мржње, урођене, несвесне, ендемичне 
мржње. јер тој заосталој и убогој земљи, у којој живе збијено четири разне вере, 
требало би четири пута више љубави, међусбног разумевања и сношљивости него 
другим земљама (Андрић 1984д: 182). А не би требало да је човек такав, не би! Тре-
бало би да је поносан и срчан и да добро пази на то да не допусти ником ни криво 
да га погледа. јер, отрпи ли само једном и најмању увреду и не плане (не плане, јер 
нема ватре у себи!), готов је, газиће га свак, не само султан и везир него и везирове 
слуге, и слонови, и свака животиња, све до гњиде! (Андрић 1984а: 75); То му је конач-
но створило углед у касаби. јер, у прво време њега је касаба, као сваког странца, 
примила непријатељски и с неповерењем (Андрић 1984в: 31). Као неостварив сан 
и недостижна срећа изгледају јој сада сиротиња и кулучење њеног некадашњег жи-
вота, као нешто што се ни по коју цену и ни на који начин не може постићи кад се 
једном напусти. јер она зна добро да је отац не би ни примио у кућу, да би се нашла 
сама, против целог света, да би бекство значило нелогичан и страшан корак, исто 
што и самоубиство (Андрић 1984г: 41); одавно је одбила последње прилике за удају. 
Јер и поред њене повучености и особењачке скромности у ношњи, наилазили су, бар 
првих година, и у њену кућу просци (Андрић 2015: 595).
Садржаји који су повезани конектором јер по правилу су у односу антони-

мије, што потврђују и употребљени парови лексичких спојева: мржња – љубав, 
коначно – у прво време. Будући да се овакви односи темеље на конфронтацији, 
могли бисмо их подвести и под семантичку категорију адверзативноси.У поједи-
ним примерима би конектор јер био замењив адверзативним конектором међу-
тим: (*Као неостварив сан и недостижна срећа изгледају јој сада сиротиња и 
кулучење њеног некадашњег живота, као нешто што се ни по коју цену и ни на 
који начин не може постићи кад се једном напусти. међутим, она зна добро да 
је отац не би ни примио у кућу, да би се нашла сама, против целог света, да би 
бекство значило нелогичан и страшан корак, исто што и самоубиство). Ипак, 
објаснидена семантика нам се овде чини важнијом у односу на супротну, што 
потврђује и могућност замене конектора јер конектором наиме у свим наведе-
ним примерима.

Са померањем узрочног ка објаснидбеном значењу повезано је и питање 
интерпункције. Наиме, оно што је сигуран показатељ да у анализираним приме-
рима јер није субординацијски везник узрочног значења већ текстуални конек-
тор објаснидбеног значења, јесте писање запете након њега , као што се, према 
Правопису српскога језика (Правопис 2013), и пишу модалне речи и речце, у које 
спадају текстуални конектори. Тако би и о интекпункцијским знаковима треба-
ло промишљати као о реченичним (Бадурина 2008: 51).

Други показатељ експланативног карактера конектора јер јесте и графичко 
издвајање, односно, могућност отпочињања новог пасуса овим конектором. 
Тиме се показује да, осим семантичких, и формални критеријуми потврђују при-
падност лексеме јер скупини текстуалних конектора експланативног типа.

3. Закључак

Ова четри семантичка типа експликативности које смо забележили у на-
шем корпусу нису једини типови како експикативности уопште, тако ни ек- 
спликатвних односа маркираних каузативом јер. Морамо напоменути да, уз сва 
значењска нијансирања експликативних односа, конектор јер и дање подразу-

Текстуални конектор јер у прози Иве Андрића
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мева и објаснидбену семантику каузалног типа. Уосталом, ове две семантичке 
категорије тешко је и раздвојити у потпуности, посебно ако се узме у обзир ко-
лико обе категорије имају значењских подтипова. Наш рад треба да покаже само 
колико је конектор јер присутан у текстовима са објаснидбеном семантиком, и 
колико се померио од своје уобичајене, узрочне употребе. А да заиста долази до 
тог померања, потврђују и примери из публицистичког8, и пре свега из научног 
функционалног стила9, где никако не можемо говорити о парцелацији као умет-
ничком поступку.
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свим примјерима, увијек чува основно објаснидбено значење конструкције, али неријетко „по-
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зивна средства наведених конструкција. Јер везници односно и то јест јесу општеобјаснидбени 
везници па се семантичко нијансирање објаснидбености у конструкцијама с овим везницима 
везује за лексичкосемантички суоднос координираних компонената, заправо посљедица је тог 
суодноса (Ковачевић 1998: 67). 
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TEXT MARkER JER IN PROSE BY IVO ANDRIC

Summary

Lexeme JER, according to previous grammar and vocabulary literature, is ranked among subordina-
tion conjunctions causal significance. Our aim in this paper is to examine the use of these lexemes in a 
specific position at the beginning of sentences and determine whether in that context it has a cause, or 
explicative meaning. The corpus which is the basic of our study is a prose by Ivo Andric. Since we examine 
the language units larger than sentences, our analyse is moving from the syntactic level to the linguistics level 
of the text, and positioning types of explicativity was done on the basic of semantic criteria. We have selected 
four semantic type of explicativity: generalization, preclusion, additional comment and confrontation. Con-
tents associated with connector jer express these types of explicativity, we checked by substitution of jer with 
explicativ connector naime.

Key words: text connector jer, explicativity, semantics
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СИНТАКСИЧКИ И СТИЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ 
ПРОУЧАВАЊА ВЕЗНИКА да

У раду је дата анализа употребе везника да са лингвистичког и стилистичког  
аспекта. С тим у вези најпре је представљена синтаксичка његова функција, тј. функција 
спољног обележја одређених типова зависних клауза (условних, последичних, намерних 
и изричних). Иако се јавља као спољни знак неколико различитих типова зависних кла-
уза, везник да уноси измене на семантичком плану зависносложене реченице. Када је 
реч о стилистичкој употреби везника да, разматран је однос употребе да-конструкције 
и инфинитива као њеног синтаксичког опозита. Утврђено је да на избор једног, односно 
другог облика утиче индивидуална склоност писца, али и географско-лингвистичка 
подела на дакавски исток и инфинитивски запад. 

Кључне речи: везник да, да-конструкцијa, инфинитив, синтакса, стилистика

1. Увод

Основна разлика између зависних и независних клауза у оквиру сложене 
реченице огледа се у њиховој неједнакој зависности од главне. То даље значи да 
су ове прве семантички и синтаксички зависне од главне или управне, односно 
да су „тешње везане са реченицама од којих зависе” (Стевановић 1991: 818). Глав-
на функција зависних реченица је да одређују, одређују или допуњују друге рече-
нице или поједине њихове делове. 

По типу односа зависне према управној, све зависносложене реченице може-
мо поделити на две групе: реченице са рашчлањеном структуром и реченице са 
нерашчлањеном структуром. Нерашчлањене реченице су оне код којих се зависна 
клауза односи на само једну реч из управне – на глагол, именицу, придев, прилог 
или компаратив. На тај начин зависна клауза егзистира као прилексикална једи-
ница.2 У оквиру овог типа зависних реченица биће размотрене изричне реченице.

С друге стране, реченице са рашчлањеном структуром представљају оне 
код којих се зависни део односи на садржај целе управне клаузе.3 У овом случају 
зависна клауза функционише као приклаузална јединица.4 Будући да је комуни-
кативно језгро управне реченице предикат, овај тип зависне клаузе представља 
његову допуну или одредбу. У оквиру приклаузалних реченица са везником да, 
размотрићемо следеће врсте – условне, намерне и последичне зависне клаузе.

1 manic_milena@yahoo.com
2 Терминолошки пар прилексикална и приклаузална јединица преузет је из (Јовановић 2013: 132). У 

вези са овим В. Ружић (2010: 105) говори о приречној и приреченичкој позицији зависне клаузе.
3 Структурна типологија рашчлањене/нерашчлањене реченице потиче из русистике. О овоме 

више у: (шведова–Лопатин 1990: 515).
4 Стевановић (1991: 851–852) у делу о односним реченицама у вези са овим уводи дистинкцију 

атрибутивна/апозитивна зависна реченица. 
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2. Синтаксички аспект проучавања везника да

Многе зависне реченице структурно сличним чине везници, односно спољ-
ни знаци њихове унутрашње везе са реченицама од којих семантички и синтак-
сички зависе. У вези с тим, свакако, треба истаћи да се различити типови зави-
сних реченица често везују за управне истим везником. Тако се везник да јавља 
као спољни знак скоро свих врста зависних клауза.

Овде се намеће питање како је могуће да скоро све врсте зависних реченица 
које су међусобно различите имају заједнички везник као њихово најодређеније 
спољно обележје. Одговор треба тражити у семантичким разлозима, јер се вр-
сте зависних реченица одређују из целе језичке ситуације, а не само на основу 
структурног обележја, тј. везника.

Порекло и ширина употребе зависног везника да као обележивача одређе-
ног типа зависне реченице побуђује велико интересовање међу лингвистима, те 
постоје различита тумачења како порекла, тако и ширине његове употребе. 

По једнима зависни везник је прво био знак везе међусобно независних (су-
протних и саставних) реченица, те се одатле проширио на семантички блиске 
зависне (последичне и намерне) реченице. Други, пак, сматрају да се везник да 
код зависних реченица најпре среће у императивним и модалним одакле се ши-
рио на намерне и изричне. 

Међутим, без обзира на ове разлике, везник да несумњиво је једног истог 
порекла. Наиме, у свим наведеним случајевима он је првобитно био речца, али 
специфичне врсте, речца у функцији везивања напоредних и њима семантички 
блиских зависних реченица, последичних и других. У функцији знака везе ин-
дикативних изричних реченица, по мишљењу М. Стевановића (1991: 823), „да 
није ништа друго до речца за потврђивање”. С друге стране, у српском језику 
везник да је управо код изричних реченица постао неупоредиво шире употребе 
и њихово типично структурно обележје. Паралелно са ширењем употребе на све 
већи број зависних реченица, губило се посебно значење ове речце. На крају, 
када се семантички сасвим испразнило, везник да постао је само формални знак 
субординације, те је ту функцију могао вршити једнако код свих реченица. По 
мишљењу Ј. Јовановић (2013: 147), „значење потврдне речи да мутирало је у 
ново, те уместо да потврђује постојање чињенице, она уз помоћ хипотетичког 
садржаја потврђује начин исказивања у конструкцији коју уводи”. 

Стога, предмет овог рада биће структурно-семантичка анализа условних, 
намерних, последичних и изричних реченица са везником да као формалним 
знаком субординације.5 циљ анализе је приказати структурно-семантичку и 
структурно-функционалну поделу ових зависних клауза, те указати на улогу 
везника да у њиховој класификацији. 

3. Условне реченице са везником да

Овим типом зависне реченице поставља се услов који је потребно 
извршити да би се остварила радња главне или управне клаузе. То заправо 
значи да без реализације садржаја зависне нема реализације садржаја основне 

5 Везник да може се јавити и код других типова зависних реченица, на пример, временских, субје-
катских, предикатских, концесивних и др. Антонић (2001: 353) везник да најпре наводи као један од 
временских, али због специфичне реченичне структуре коју захтева, те њеног спорног семантичког 
статуса оставља сумњу у његово темпорално значење. О овоме више у: (Антонић 2001: 344–356).
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реченице. За разлику од већине зависносложених реченица код којих можемо 
увести антецедент и тако их трансформисати, условне реченице са везником 
да могу бити само са рашчлањеном структуром, тј. могу стајати само у општем 
односу према управној.

(1) да их знаш, не би урадио ово што си урадио. (Андрић) 

(2) Имање би му дотекло да није имао једну једину, али свемоћну страст –ко-
цку. (Андрић)

(3) да јој је дошао муж, она би му рекла зашто је то учинила. (црњански)

(4) Ипак, да је вук Исакович био код куће, он се не би био гадио ње. (црњански)

Већ на први поглед можемо уочити специфичну структуру наведених за-
висносложених реченица. Наиме, реч је о томе да се у зависној клаузи са везни-
ком да редовно јавља предикат у презенту или неком претеритарном времену, у 
нашем случају перфекту, а у управној реченици потенцијал. Треба напоменути 
да презент у овим реченицама може имати модално значење као у примеру (1) – 
будући да се њиме истиче потенцијални услов. У реченицама овог типа обликом 
презента исказује се модалност какву иначе исказује потенцијал, што потврђује 
чињеница да се потенцијал може увести у предикат зависне клаузе уместо пре-
зента без икаквих последица на семантичком плану. Једино се при томе мења 
везник, те уместо да долази ако или кад.6 У нашем случају то би изгледало овако:

(#) Кад/Ако би их знао, не би урадио ово што си урадио.

Међутим, у условним реченицама са обликом перфекта нема могућности за 
овакву промену, јер бисмо таквом заменом добили неграматичну и семантички 
празну реченицу.

Зависне реченице са везником да представљају један посебан тип услова, а 
то је иреални услов, јер не постоји никаква шанса да се он изврши. У свим наве-
деним примерима условном клаузом износи се претпостављени узрок, тј услов 
(не)остварења садржаја управне реченице, док се садржај управне реченице 
остварује, али под условом изнесеним у зависној. Како до његовог остварења не 
долази, он је у контрадикцији са тим условом и залази у сферу нереалности. По 
мишљењу Ј. Јовановић (2013: 135), овако описан услов заправо не постоји, те је и 
говорник сам свестан да је садржај зависне клаузе само фикција. Најбољи доказ 
овој тврдњи је пример (2) где условна клауза има негативну форму чиме додатно 
потенцира приповедачеву сумњу у реалност изнесене претпоставке. 

Иако велики број граматичара и синтаксичара условно значење везника да 
везује искључиво за иреално, постоје и они који уочавају да овај везник у одређе-
ним граматичким контекстима може изражавати потенцијално условно значење. 

(5) да случајно падне у море, никоме на свету не би недостајао. (Ковачевић 
2011, 164; Капор)

(6) да га удариш по једном образу, други би му пукао. (Ковачевић 2011, 164; 
Левајац)

Као нужни услови за исказивање потенцијалног условног значења клаузом 
са везником да наводе се морфолошки облици предиката зависне и главне рече-

6 О овоме више у: Пипер и др. 2005: 390.
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нице. Тако се, по правилу, наводи да зависна условна клауза са везником да има 
предикат у перфективном презенту, а главна у потенцијалу. Овде треба истаћи 
да су условне потенцијалне реченице са везником да ређе употребе у односу на 
иреалне реченице са овим везником. М. Ковачевић (2011: 165) сматра да разлог 
можемо потражити у чињеници да везник да у потенцијалном значењу има кон-
куренте како у везнику кад, тако и у везницима ако или уколико, чија се употре-
ба искључује при изражавању иреалног услова.7 

4. Намерне реченице са везником да

У зависној клаузи ове сложене реченице исказана је радња која се предузи-
ма да би се остварио циљ исказан радњом у главној клаузи. Сврху од последице 
можемо одвојити објашњењем да „прва представља претпостављену, а друга ре-
алну чињеничност која проистиче из прве” (Јовановић 2013: 139). Овоме треба 
додати и жељеност претпостављеног садржаја сврхе, јер то чини битну каракте-
ристику намере.8 У синтакси се често отвара питање ком типу реченица припада 
намерна клауза – одредбеном или допунском. Позивајући се на руске синтак-
сичаре, М. Стевановић (1991: 845) их сматра допунама, јер допуњују глагол из 
управне клаузе.9 

У грађи се сусрећемо са следећим примерима намерних реченица:

(7) Јамак тада оглухне и на оно здраво ухо или просто оде за Град да обиђе 
своју њиву. (Андрић)

(8) Зидао га је Раде Неимар, који је морао живети стотинама година да би 
саградио све што је лепо и трајно. (Андрић)

(9) Брат му је, по договору, провео ноћ у селу, са децом, да у зору порани и 
дође да му се нађе. (црњански)

(10) Уклонио се да би могли да помере кола. (црњански)

У свим наведеним примерима радње главне и зависне реченице односе се 
на сферу будућности, тј. на неостварене радње. Међутим, за разлику од услов-
них, намерним клаузама са везником да исказује се реални тип намере, тј. не 
постоји сумња у његово извршење. Радња зависне реченице која се намерава 
вршити, у наведеним примерима налази се у облику презента или потенцијала, 
а главне у презенту и претеритарним временима (перфекту, аористу и импер-
фекту). У приликама када се у предикату намерне клаузе у оквиру сложене јави 
презентски облик, он поприма модално значење, те може бити замењен обли-
ком потенцијала. 

У оквиру намерних реченица може се издвојити још један семантички под-
тип. Реч је о намерним клаузама уведеним сложеним везником е да. За разлику 

7 М. Ковачевић (2011: 159–177) говорећи о потенцијалним условним реченицама са везником да, 
наводи још два значења: (потенцијално) условно-изрично и аргументативно условно-узрочно. 
Ове прве са функционалног становишта могу се посматрати као одредбено-допунске, јер зави-
сна да-клауза као материјална садржина аксиолошког израза врши функцију субјекатске клаузе 
и истовремено представља потенцијални услов за реализацију садржаја управне клаузе. 

8 Ковачевић (1998: 83–85), с друге стране, говори о намери и намени као међусобно условљеним 
категоријама. 

9 Поред намерних, В. Ружић (2006: 152) у допунске реченице убраја и изричне и последичне.
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од претходног типа, у извршење радње ових клауза постоји велика сумња коју 
потенцира и сам везник. 

(11) е да бих положила испит, морам прво да прочитам хиљаду страна.

5. Последичне реченице са везником да

Последичне реченице означавају радње које проистичу из садржине главне 
реченице. Оне управну реченицу објашњавају из њене садржине проистеклом 
последицом. Наводимо следеће примере из грађе:

(12) Вишеградска вода и ваздух су такви да се њихова деца и рађају отворене 
руке и раширених прста. (Андрић)

(13) Њихове су судбине тако испреплетене да се одвојено не дају замислити. 
(Андрић)

(14) Чим пођоше, и он потера коња дуж обале и нагна га узбрдо, тако, да је 
животиња бесно фрктала и сва се пушила. (црњански)

(15) Он се био придигао толико да је могао да види да она паде. (црњански)

(16) Ушли су у Печуј тако разбарушени, неопрани, мокри, и побеснели, да су се 
деца расплакала. (црњански)

У наведеним примерима препознајемо специфичан тип последичне речени-
це, реч је о квалитативно-последичној клаузи.10 На основу наведених примера 
можемо закључити да се она одликује употребом везника да, употребом ин-
тензификатора (тако, толико, такав) у главној клаузи и реалношћу или извес-
ношћу последице изражене зависном клаузом. Укључивање интензификације 
има функцију појачавања одређене особине или стања до оног степена који даље 
условљава појаву нове особине или стања као последице. М. Ковачевић (1998: 
112) у овом типу последичних клауза препознаје међузависност квантитета и 
квалитета тако што „квантитативни раст особине исказане у главној реченици 
условљава појаву квалитативно новог стања као последице у зависној”.

У наведеним примерима уочавамо да се интензификатор у већини случајева 
налази у препозицији у односу на реч чији садржај интензифицира. Међутим, у 
примерима (12), (14) и (15) наилазимо на употребу интензификатора у финалној 
позицији главне клаузе. Овај положај интензификатора у структури зависносло-
жене реченице омогућава његово срастање са везником да у конструкцију тако 
да, која је основни показатељ чисто последичне клаузе. О томе нам сведоче сле-
дећа два примера:

(17) Над вечерњом маглом појавише се модре падине брда и шуме, тако да им 
се да на дну још црвенео дан. (црњански) 

(18) Чист сјај плавог неба укочио му је очи, тако да је остајао дуго, непомично, 
загледан. (црњански)

10 О осталим типовима последичних клауза више у: Ковачевић 1998: 110–122.
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Овај тип последичне клаузе одликује се употребом контекстуално неусло-
вљеног везника тако да, који садржаје двеју клауза доводи у узрочно-последич-
ну везу. Већ смо истакли његово порекло из сложене реченице са квалитатив-
но-последичном клаузом и са интензификатором тако у финалној позицији. 
Дошавши у контакт са везником да, прилог тако почео је губити улогу интен-
зификатора и створени су услови за настанак везника тако да. Када је настао, 
сложени везник тако да почео се одвајати од контекста с квалитативно-после-
дичном клаузом и постао је општи последични везник (Ковачевић 1988: 115). 

У грађи се сусрећемо са још једним типом последичне клаузе. 

(19) Ако за три дана не престану сваки квар и штета на радовима, ако ми не 
ухватиш оног ко их чини и не ућуткаш све лудачке гласове...набићу те 
жива на колац на највишој скели, да те свет гледа и од тебе страх хвата 
и памет у главу узима. (Андрић)

У наведеној зависној клаузи долази до прожимања два типа зависних рече-
ница, те клаузу да те свет гледа и од тебе страх хвата и памет у главу узима 
можемо посматрати као намерно-последичну, јер набијање на колац истовре-
мено представља узрок за гледање света, али и радњу која се предузима ради 
гледања света.

У оквиру последичних зависних реченица са везником да постоји још један 
тип последице. Реч је о иреалној последици. 

(20) Ваљда није толико закерало да од некакве тамо најменчине тражи не 
знам ти каку премудрост. (Ковачевић 1998 117; ћопић)

Код овог типа реченица основном клаузом обележен је недостатак услова за 
последицу која је изражена зависном (последичном) клаузом чиме се постиже не-
гирање реализованости узрочно-последичне везе. Будући да се искључује могућ-
ност њене реализације, М. Ковачевић (1998: 117) препознаје иреалну последицу. 

6. Изричне реченице са везником да

Изричним реченицама изриче се садржај глагола зависносложене реченице. 
Будући да представљају допуну управног глагола говорења, мишљења, опажања 
и осећања, изричне реченице припадају прилексикалним (приглаголским) рече-
ницама. У вези с тим постаје јасно да изричне реченице имају најчешће функ-
цију правог објекта који ће обликом акузатива без предлога назвати или описати 
предмет изрицања, односно представити материјалну садржину управне речи. 
Лако је запазити да се ова конструкција може преобликовати у неправи објекат 
заменом акузатива без предлога локативом са предлогом о или акузативом са 
предлогом за.

Све примере поделили смо у две скупине. У првој групи су зависне рече-
нице које се налазе у позицији правог објекта, док се у улози управног глагола 
јављају лексеме попут рећи/говорити/чути/знати и сл.

(21) Они су знали да је мост подигао велики везир Мехмедпаша. (Андрић)

(22) Док није нешто проговорило из воде и саветовало Раду Неимара да нађе 
двоје нејаке деце и да их узида у средње стубове моста. (Андрић)

(23) Мислили су да неће моћи остати. (црњански) 
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(24) Вероватно сте чули да тражим рад и послушност од свакога. (Андрић)

(25) да брату отме жену, о томе није било ни говора. (црњански)

По свом односу према главним, ово су праве изричне реченице у функцији 
допуне говорења, мишљења и осећања чулима. У примеру (23) у зависној клаузи 
имамо футур први (неће моћи остати) којим се казује радња која је будућа у 
односу на прошлу радњу (мислили су) а не на моменат говора, што је основ да М. 
Стевановић (1991: 674) овде препозна његов „мање временски, а више модални 
карактер” који се јаче или слабије осећа. Занимљив је и пример (25) где је зависна 
објекатска клауза изражена катафорски употребљеном показном заменицом (о 
томе) која уводи изричну клаузу да брату отме жену. 

У свим наведеним примерима имамо изричну клаузу у функцији објекта. 
Међутим, по синтаксичком односу, изричне реченице могу се наћи и у позицији 
основног реченичног конституента, тј. граматичког субјекта:

(26) Чинило се да у џепу носи сунце. (црњански)

(27) И прича се да је то био неки српски првак, силан човек. (Андрић)

(28) Да би се јасно видела и потпуно разумела слика касабе и њеног односа 
према мосту, треба знати да у вароши постоји још једна ћуприја. (Андрић)

У наведеним примерима зависносложених реченица управни део има фор-
му имперсоналне реченице са се, а зависни представља допуну његовог глаго-
ла. По мишљењу В. Ружић (2006: 206), субјекатски статус ових реченица задат 
је структурним типом управне клаузе, тј. првенствено имперсоналношћу њеног 
предиката. 

Са чисто формалног гледишта, имперсоналност можемо посматрати као 
конгруентност са средњим родом. Потврду за ово тумачење налазимо укључи-
вањем катафорски употребљене заменице, чиме се реченица трансформише у 
конгруентни тип са обликом средњег рода:

(#) Чинило се то да у џепу носи сунце.

(#) И прича се то/оно да је то био неки српски првак, силан човек.

За крај, треба истаћи да се са становишта структуре зависносложене ре-
ченице не прави разлика међу изричним клаузама са објекатском и субјекат-
ском функцијом, будући да оба типа представљају реченице са нерашчлањеном 
структуром.

7. Стилистички аспекти проучавања везника да

Већ и делимични увид у приказану грађу показује велику фреквенцију ве-
зника да у српском језику. Расправу о стилским аспектима његове употребе за-
почећемо односом употребе инфинитива11 и конструкције да + презент у језику 
Милоша црњанског и Иве Андрића. 

Говорећи о овом феномену, Ј. Јовановић (2013: 149) указује на проблем да-
кања, тј. на натпросечну учесталост конструкције са да у односу на инфинитив. 
Овде, свакако, треба скренути пажњу на то да пречеста појава везника да упућује 
на стилске слабости језика писца. Монотону и префорсирану његову употребу 

11 О употреби инфинитива више у: Стевановић 1991: 759–775.
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можемо решити на три начина: 1. изменом лексичког састава, 2. изменом грама-
тичких средстава и 3. супституцијом конструкције да + презент инфинитивом. 

Навешћемо најпре грађу из Сеоба М. црњанског:

(29) Он се био придигао тек толико да је могао да види како она паде. 
(црњански)

(30) Она му је висила о врату, шкропећи га, већ богзна који пут, освећеном во-
доцом и молећи га да се тамо не жени, да се тамо не истиче, да и њу после 
позове онамо, да тамо не погине. (црњански)

(31) Уклонио се да могу да окрену кола. (црњански)

(32) Тек кад чу да ће снаха да му роди...пође да их види. (црњански)

(33) Мислили су да неће моћи остати. (црњански) 

(34) Мозгови им затупеше и ни лик својих најмилијих више нису умели да 
сагледају... (црњански)

(35) И први пут изрекоше неки да не мисле да се кући врате. (црњански)

(36) И слутио је да ће му ово бити последњи одлазак и да ће у овом рату умре-
ти. (црњански)

(37) Не само после смрти што неће више моћи долазити тамо где сада, за жи-
вота, није могао да се врати... (црњански)

(38) Заноћивши више пута крај бунара, невидљивих у мраку, пук никако није 
могао да схвати како је тако, лудо, уопште могао и поћи. (црњански)

Од десетак наведених реченица, инфинитив је употребљен у четири (33), 
(36), (37), (38). Карактеристично је да у већини случајева уочавамо футур први, 
који се, по првилу, гради само од инфинитива. У том погледу треба истаћи да 
се на десетак насумично изабраних страна само на једном месту сусрећемо са 
конструкцијом да + презент уместо инфинитива у овом положају (32) – да ће 
снаха да му роди. 

Међутим, нашу пажњу посебно привлачи реченица Мислили су да неће 
моћи остати. Наиме, овде је реч о двострукој употреби инфинитива. Тамо где 
је он обичан као презент, у основи је свеједно који ће облик стајати, па се у овак-
вим и сличним конструкцијама препоручује њихова наизменична употреба, 
типа: Мислили су да неће моћи да остану. С друге стране, узастопни инфинитив 
у језику једног од језички најкултивисанијих српских писаца можемо оправдати 
ауторовом намером да избегне дуплирање да, будући да изричну реченицу да 
неће моћи остати већ уводи овим везником. 

Свакако, овде треба скренути пажњу и на реченицу (30), где је презент са 
да употребљен на месту где инфинитив не може бити. Реч је, заправо, о везни-
ку да којим се у структуру зависносложене реченице уводе четири узастопне 
изричне клаузе. 

Уколико обратимо пажњу на преостале примере, можемо уочити да се кон-
струкција да + презент доминантно јавља у функцији допуне главног глагола. 
Овде се синтаксички и нормативно потпуно уклапају и облици са инфинитивом, 
али их у грађи налазимо само у три примера – (33) неће моћи остати, (37) неће 
моћи долазити и (38) могао поћи. На основу тога можемо закључити да је црњан-
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ски, будући да је своје језичко осећање обликовао у београдском стилу, фавори-
зовао секвенце са да + презент у односу на инфинитив, али се зато држао норме 
у грађењу футура првог, где се готово доследно сусрећемо са инфинитивом. Када 
је, пак, имао избора, у функцији глаголске допуне фаворизовао је конструкције са 
да, али му није непозната ни употреба инфинитива у овом положају. 

Такође, црњански се често служио већ истакнутим начелом наизменичне 
употребе једног и другог облика, о чему нам сведоче наведени и прокомента-
рисани примери. У структури (38) реченице сусрећемо се са две клаузе од којих 
је у првој употребљена секвенца да + презент није могао да схвати, а у другој 
инфинитив могао поћи. У реченици (33) имамо сличну ситуацију, зависна клауза 
да неће моћи остати представља допуну главне Мислили су. Због избегавања да-
кања, црњански се ипак одлучио за мање погрешну – конструкцију са удвојеним 
инфинитивом.12

Сада ћемо размотрити грађу из Андрићевог романа На дрини ћуприја:

(39) Нарочити радници побијају диреке и коље и стављају плетере, набијене 
иловачом, који треба да раставе ток воде. (Андрић)

(40) Све што може да гмиже и да се котура узима се и упреже у посао. (Андрић)

(41) Муслимански женски свет мора да крије лице и кад на авлију изађе. 
(Андрић)

(42) Али не спавају сви; умеју и они да бдију, за свој рачун и на свој начин. 
(Андрић)

(43) Дозива надзорнике и срачунава како би се од сутра могао дан боље упо-
требити и радна снага јаче искористити. (Андрић)

(44) Нашло се, као увек, малодушних и неповерљивих који су сматрали да је то 
јалова мисао, јер се силни и лукави Турци неће дати одвратити од свог 
наума. (Андрић)

(45) Али се нашло и таквих који су сматрали да....треба поћи за сваким ко 
мисли да иде ка неком излазу. (Андрић)

(46) Тако се тих првих јесењих дана пронео глас....да од градње неће моћи 
ништа бити. (Андрић)

(47) Видите лијепо да ће нас ова грађевина ископати и појести. (Андрић)

(48) Пекло га је да се може наћи неко ко се усуђује да предузме нешто против 
његовог дела. (Андрић)

(49) Него нас смо се неколицина договорили да идемо ноћу и да обарамо и 
кваримо колико се може. (Андрић)

Од укупно десетак реченица у шест је употребљен инфинитив. Уколико 
упоредимо ове примере са онима из Сеоба М. црњанског, можемо закључити да 
се Андрић чешће служио инфинитивом. Наиме, док се код црњанског у функ-
цији допуне главног глагола инфинитив јавља само у три примера, код Андрића 

12 Када је у сложеном предикату модални глагол, препоручује се употреба инфинитива иако ни 
да-конструкција у овом случају није погрешна. О овоме више у: Пипер и др. 2005: 324–329.
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се јавља чак у пет. Најчешће је реч о модалним глаголима моћи и требати13: 
могао употребити, неће дати одвратити, треба поћи, неће моћи бити, може 
наћи. Занимљиво је да се и код црњанског сусрећемо са глаголом моћи у инфи-
нитиву и његовом допуном која је, такође, у истом облику, али се не сусрећемо 
са другом конструкцијом (треба + инфинитив) која се јавља искључиво са да 
+ презент. Када је, међутим, реч о футуру првом, Андрић се доследно служио 
инфинитивом, и придржавао се језичке норме. У том погледу треба скренути 
пажњу на то да не избегава чак ни двоструку његову употребу у том положају, на 
пример, неће дати14 одвратити и неће моћи бити. У оба случаја, као што види-
мо, реч је о сложеном предикату који се састоји из глагола непотпуног значења 
(моћи и дати) и инфинитива. На овом месту, сасвим је обична и конструкција 
да + презент, али се писац ипак одлучио за ону са инфинитивом. Поред ових 
примера, у грађи наилазимо и на употребу допуне са да, као у примерима: треба 
да раставе, може да гмиже, мора да крије итд. 

Секвенце са да употребљене су некада у Андрићевом језику и у случају када 
их је немогуће супституисати инфинитивом, нпр. Него нас смо се неколицина до-
говорили да идемо ноћу и да обарамо и кваримо колико се може. Реч је, наиме, о 
двема изричним клаузама које се за главну везују везником да. На основу проко-
ментарисаних примера, можемо закључити да је Андрић ускладио употребу два 
облика, чиме је задовољио начело разноврсности и заштитио текст од једнолич-
ности и монотоније. 

У граматици Савременог српскохрватског језика, М. Стевановић је форму-
лисао извесна правила о употреби ових облика. С тим у вези треба истаћи да 
уколико оставимо по страни посебне случајеве њихове употребе, „нема разлике 
у смислу између ова два облика допуне у сложеном предикату” (Стевановић 1991: 
605). О томе нам сведоче и примери из грађе где се сусрећемо и са да и са инфи-
нитивом. Док црњански у овом случају фаворизује секвенце са да, Андрић се 
једнако служи и инфинитивом у овом положају. Ј. Јовановић (2013: 154) подсећа 
да уколико се Стевановићева тврдња односи само на граматички смисао, онда 
треба узети у обзир и „разлику у граматичком саставу инфинитива и презента”. 
У том случају значење лица у презенту допуне другог глагола у личном облику 
постаје сувишно. Нпр:

(50) Мозгови им затупеше и ни лик својих најмилијих више нису умели да 
сагледају. (црњански)

(51) Није могао да се врати у места где је проживео по десетину година, па је 
хтео и да остане. (црњански)

(52) Ту се скупљају и млади и стари који желе да се покажу или виде друге. 
(Андрић)

Замена презента у овим случајевима несумњиво би допринела извесном ра-
стерећењу текста и стилском побољшању.

13 М. Стевановић (1991: 603) сматра да, уколико у реченици постоји неки језички знак за одређивање 
граматичког лица на које се односи оно што се означава глаголом у допуни, уз требати може 
бити употребљен и инфинитив као синтаксичка опозиција презента. У супротном добили бисмо 
имперсоналну реченицу у којој се радња не припусује одређеном субјекту. О овоме више у: 
(Стевановић 1991: 603–605).

14 Глагол дати овде има значење глагола моћи, односно допустити. 
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Поред личних склоности писаца за употребу једног од два облика. Ј. Јова-
новић (2013: 154) сматра да и лингвистичко-географски услов игра важну улогу 
у избору инфинитива, односно везника да. Наиме, територију српског језичког 
простора можемо поделити на инфинитивски запад и дакавски исток. Поред по-
рекла, под утицајем балканистичких појава и београдског стила, наше језичко 
осећање се све више прилагођава употреби презента са да и полако потискује 
инфинитив из овог положаја. Андрић, иако рођени инфинитивац, на прави на-
чин показује равнотежу у употреби једног, односно другог облика, док се код 
црњанског препознаје превага употребе конструкције да + презент, што је у 
вези са његовим пореклом и београдским стилом у коме је стасао и формирао 
се као писац. 

Разлог за неговање обеју конструкција лежи у чињеници да постоји непре-
кинута традиција употребе да-конструкције и инфинитива као њеног синтак-
сичког опозита на читавом новоштокавском простору. Најзад, треба имати у 
виду да је у говору/писању однос између језичких јединица у једним случајевима 
релативно стабилан и тада је знатно лакше одлучити шта је за језички стандард 
примарно, а шта секундарно, док су у другим случајевима израженија индивиду-
ална, регионална и друга колебања.

8. Закључак

У раду су приказани основни типови зависних реченица које се уводе ве-
зником да – условне, последичне, намерне и изричне. Према структури, све за-
висносложене реченице подељене су на приклаузалне и прилексикалне. У окви-
ру приклаузалних разматране су условне, последичне, намерне реченице, као и 
њихови семантички подтипови. Њихова структура показује да се зависни део 
уведен везником да односи на целу управну реченицу. Када је, међутим, реч о 
прилексикалним реченицама, изрична клауза унутар зависносложене има осло-
нац у предикату главне. 

Од три условна значења – реалног, потенцијалног и иреалног, клаузама са 
везником да могу се изразити два: иреално и потенцијално. Када се везником да 
изражава иреално условно значење, предикат зависне реченице је у потенцијалу, 
перфекту или презенту имперфективних глагола са присутном модалном компо-
нентом, а предикат главне у имперфективном презенту или неком претеритал-
ном облику. Код исказивања потенцијалног условног значења, условна реченица 
са везником да, по правилу, има потенцијал, а зависна перфективни презент. 

Намерне реченице са везником да изражавају два типа намере – реални и 
онај у чије извршење постоји велика сумња. Поред разлике на семантичком пла-
ну, разлика постоји и у употреби везника. Док се за намерне реалне реченице 
користи везник да, за ове друге користи се његов сложени облик – е да.

Последичне реченице са везником да показују највећу структурно-семан-
тичку разноврсност. Тако се везник да јавља као спољно обележје квалитатив-
но-последичне, чисто последичне, намерно-последичне и иреално последичне 
реченице. Квалитативно-последичне реченице одликује употреба везника да, 
појава интензификатора (тако, толико, такав) у главној клаузи и реалност, од-
носно извесност последице. Прилог тако, дошавши у контакт са везником да, 
почео је губити улогу интензификатора, одвојио се од претходног контекста и 
постао општи последични везник – тако да. Код иреално последичне реченице 
основном клаузом обележен је недостатак услова за последицу која је изнесена 
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зависном клаузом чиме се постиже негирање реализованости узрочно-последи-
чне везе. У једном типу последичних реченица са везником да долази до прожи-
мања намерног и последичног значења.

Изричне реченице са везником да могу имати двоструку функцију у струк-
тури зависносложене реченице, те могу заузети позицију правог објекта или 
граматичког субјекта. По свом односу према главним, прве се јављају у функцији 
допуне глагола говорења, мишљења и осећања чулима, а друге у функцији допу-
не имперсоналне реченице. 

Када је реч о стилистичкој употреби везника да, разматран је однос упо-
требе да-конструкције и инфинитива. У вези с тим можемо извести закључак да 
постоји разлика у њиховој употреби између дакавског истока и инфинитивског 
запада. Ова подела може се схватити само условно. Поред регионалних, велику 
улогу имају и индивидуалне склоности писца према употреби једног, односно 
другог облика. Зато можемо констатовати да учесталост употребе инфинитива 
расте идући од источног ка западном делу српског говорног простора, али се 
доста лепих примера његове употребе могу наћи и код најбољих представника 
београдског стила, а исти је случај и са употребом конструкција да + презент и 
инфинитивском западу. 

што се чисто стилских карактеристика израза тиче, преимућство дајемо 
оним реченицама у којима се ове две допуне исте синтаксичке вредности упо-
требљавају наизменично. 
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SYNTACTIC AND STYLISTIC ASPECTS OF STUDYINg OF THE CONJUCTION DA

Summary

This paper provides an analysis of using of the conjunction da from the linguistic and stylistic aspects. 
Regarding that, primarily is presented the syntactic function of da, ie function of the external characteristics 
of certain types of subordinate clauses (conditional, consequential, accidental, and declarative). Although 
it appears as an external sign of several different types of subordinate clauses, conjunction da  is making 
changes at the semantic level of conditional-complex sentences. When it comes to stylistic usage of the con-
junction da, it is discussed the relationship of usage of da-contruction and of the infinitive as its syntastic 
oposite. It was found that the choice of one or other form is the result of the individual preference of the 
writer, but also geographical and linguistic division between dakavski east and infinitive west.

Key words: conjuction da, da-contruction, infinitive, syntax, stylistic
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Београд

ПАРцИЈАЛНА НОМИНАЛИЗАцИЈА ИНФИНИТИВА У 
СТАРИЈОЈ ИТАЛИЈАНСКОЈ ПРОЗИ

Предмет овог рада јесте испитивање структуре и начина употребе поименичених 
инфинитивних конструкција у старијој италијанској прози. Анализом корпуса који чине 
дела аутора чије је стваралаштво обележило развој италијанског књижевног језика, на-
стојали смо да укажемо на разнолике синтаксичко-семантичке вредности инфинитива 
одређеног чланом, уз посебан осврт на примере парцијалне номинализације. Наглаше-
ну употребу поименичених инфинитивних конструкција у старијој италијанској прози 
тумачимо као последицу латинизације синтаксе у периоду настанка и афирмације ита-
лијанског књижевног језика.

Кључне речи: инфинитив, парцијална номинализација, синтаксичка функција

1. Увод

Инфинитив одређен чланом који се у традиционалним италијанским гра-
матикама сматра поимениченим (infinito sostantivato) у реченици може функцио-
нисати као глагол и као именица у зависности од реченичних чланова који су му 
подређени (Скит 1983; Ванволсем 1983; Егерланд 2010). 

Као главни члан глаголске синтагме инфинитив може бити временски од-
ређен, или употребљен у пасиву, али и праћен објектом, прилошким одредбама, 
именским делом предиката, предикативом.

Захваљујући својим номиналним карактеристикама које му пружају већу 
мобилност у реченици, те и шире синтаксичке могућности, инфинитив може 
имати исте функције које има и именица у идентичним синтаксичким услови-
ма. ширење номиналних вредности инфинитива, те и његово изједначавање са 
именицом у погледу синтаксичких функција, представља романску иновацију 
(Терић 1995: 231).

Текавчић (1972: 530) разликује три фазе поименичавања инфинитива, чија 
је заједничка карактеристика могућност додавања одређеног члана. У првој фази 
инфинитив задржава своју глаголску функцију и за себе може везати субјекат, 
објекат, прилошке допуне и остале реченичне чланове зависне од његове гла-
голске вредности. У другој фази, инфинитив има опозицију броја, чиме је нагла-
шена његова именска вредност (il potere – i poteri), док је у трећој фази номинали-
зација праћена формалним и семантичким променама корена (potere – podere…).

У конструкцијама са поимениченим инфинитивом постоји реципрочна веза 
између ширења номиналне и глаголске вредности (Скит 1983: 489). ширењем 
глаголских функција сужава се номинална вредност инфинитива, те говоримо о 
делимичном поименичавању (sostantivazione parziale). 

Корпус на којем је базирано истраживање чине дела аутора чије је ствара-
лаштво обележило даљи развој италијанског прозног дискурса и књижевног 
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италијанског језика у ширем лингвистичком контексту, од XIII века, када народ-
ни језик у Италији тек почиње да добија свој књижевни израз, до позне рене-
сансе: Данте, Convivio (Гозба); Бокачо, Decameron (декамерон), elegia di Madonna 
Fiammetta (Љубавне исповести госпе Фјамете); Алберти, Libri della famiglia (Књи-
ге о породици), Макијавели, Dell’arte della guerra (о вештини ратовања).

На примерима из корпуса пратимо утицај различитих синтаксичких чи-
нилаца на ширење глаголске или пак именске вредности инфинитива у датом 
контексту, на основу чега одређујемо функцију посматране инфинитивне 
конструкције.

2. Директно уведен поименичени инфинитив

Директно уведен поименичени инфинитив у реченици може имати субје-
катску (пр.1., 2. и 3.) или објекатску функцију (пр.4.):

1. … perché questo vostro interrompermi non mi toglie fantasia… (Макијавели, 
Dell’arte della guerra, VI, 337)

 …јер ми то ваше прекидање не одузима машту…(превод аутора рада)

2. … perché io non so questo avere figliuoli, Adovardo, che piacere o che dolcezza 
e’ si sia. (Алберти, Libri della famiglia, I, 13)

 … јер ја не знам, Адовадро, какво задовољство или уживање представљају 
деца ….(превод аутора рада)

3. E perché vegga quanto a me questo essercitarti meco e pеr tuo e per mio utile 
sia grato… (Алберти, Libri della famiglia, II, 38)

 И како би схватио колико је то што вежбаш са мном од обостране корис-
ти... (превод аутора рада)

4. Оh quante volte, disiderosa di vederlomi più vicino, biasimai io il suo dimorare 
agli altri dietro… (Бокачо, elegia di Madonna Fiammetta, I, 7) 

 Oх, колико сам пута, у жељи да га поближе видим, проклињала што се 
налази  иза других...(превод: Момчило Савић)

Као показатеље номиналне вредности инфинитива у наведеним примерима 
уочавамо изражавање субјекта инфинитива присвојним придевима (vostro, suo), 
употребу показног придева (questo) у функцији атрибута, као и употребу одређе-
ног члана, док везивање ненаглашених заменица за инфинитив (mi, ti), употреба 
прилошке одредбе за место (agli altri dietro), као и директног објекта (figliuoli), 
јасно указују на глаголски карактер инфинитива. Имајући у виду комбиновање 
глаголских и номиналних вредности инфинитива у наведеним примерима, озна-
чене конструкције посматрамо као делимично поименичене инфинитиве.

Изражавање субјекта присвојним придевом посматра се као јасно обележје 
номиналне вредности инфинитива, карактеристично за италијански језик, док 
изражавање граматичког субјекта инфинитивном синтагмом у номинативу ука-
зује на глаголску функцију инфинитива (Сцилаги 2009: 131):

У примеру који следи, субјекат инфинитива изражен је именском син-
тагмом un re:
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5. Dilicate donne, l’essere stato un re magnifico e l’avere la sua magnificenza usata 
verso colui che servito l’avea non si può dire che laudevole e gran cosa non 
sia…. (Бокачо, Decameron, X, 2, 655).

 Њежне госпе, великодушност краља, исказана оному који га је вјерно слу-
жио, свакако је достојна велике хвале…(превод: Јерка Белан).

Једини показатељ номиналне вредности инфинитива у наведеном примеру 
јесте одређени члан, док је у потпуности наглашена његова глаголска вредност 
(funzione verbale totale). Употреба инфинитива прошлог (essere stato, avere usata), 
као и директног објекта (la sua magnificenza), веома су јасна обележја глаголске 
функције инфинитива. За разлику од савременог италијанског језика, за који је 
карактеристично уметање субјекта инфинитива између помоћног глагола и пар-
тиципа (Салви 1982: 204), у наведеном примеру уочавамо постпозицију субјекта 
(un re) у односу на инфинитив прошли (l’essere stato).

Као један од битних показатеља прелазног карактера инфинитива у старијем 
италијанском језику, Ванволсем (1983: 85) наводи могућност изражавања објекта 
инфинитива спецификативном допуном уведеном предлогом di (complemento di 
specificazione con valore oggettivo): 

6. E noi vedemo che in ciascuna cosa di sermone lo bene manifestare del concetto 
è più amato e commendato… (Данте, Convivio, I, XII, 277)

 Видимо да у свему што је језик, вешто изражавање мишљења изазива нај-
више дивљења и похвала…(превод аутора рада)

У конструкцијама овог типа инфинитив се по својим карактеристикама 
налази између глагола који захтева директну објекатску допуну и именице која 
захтева обавезну предлошку допуну.

Као резултат комбиновања глаголских и номиналних карактеристика ин-
финитива, у корпусу уочавамо специфичне инфинитивне конструкције које по 
својој синтаксичкој и семантичкој структури имају вредности реченице, али у 
формалном смислу обављају функцију именица: 

7. E da questo essere abbandonati gl’infermi da’ vicini, da’ parenti e dagli amici 
[…] discorse uno uso quasi davanti mai non udito… (Бокачо, Decameron I, 
Introduzione, 13)

 Па како су болеснике напуштали сусједи, рођаци и пријатељи […] настао 
је обичај, за који се прије готово никад није чуло...(превод: Јерка Белан)

У означеној инфинитивној конструкцији, која има вредност имплицитне 
узрочне реченице, изражен је како пасивни субјекат инфинитива (gl’infermi), 
тако и агентивна одредба (da’vicini, da’parenti e dagli amici), чиме је наглашена гла-
голска вредност инфинитива. Једини показатељ номиналне вредности инфини-
тива у наведеном примеру јесте показни придев questo. 

Употреба одређеног члана уз инфинитив често се користи у функцији рела-
тивизације. У реченицама овог типа члан има функцију артикулоида, те означе-
не конструкције можемо тумачити као демонстративно-релативне инфинитиве: 

8. Estimerete, l’aver donato un re lo scettro e la corona […] essere stato da 
agguagliare al fatto di messer Gentile? (Бокачо, Decameron, X, 4, 672) 

 Хоћете ли судити да се може успоредити с дјелом госпара Ђентилеа то 
што је неки краљ даровао жезло и круну… (превод: Јерка Белан)
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9. … assai sono di quegli uomini e di quelle femine che sì sono stolti, che cre-
dono troppo bene che, come ad una giovane è sopra il capo posta la benda 
bianca e in dosso messale la nera cocolla, che ella più non sia femina né più 
senta de’ feminili appetiti se non come se di pietra l’avesse fatta divenire il farla 
monaca… (Бокачо, Decameron, III, 1, 186)

 Има, дивне даме, доста мушкараца и жена који су толико будаласти да 
озбиљно држе да једна млада дјевојка, којој на главу ставе бијели пријевес 
и обуку јој црно рухо, није више женско чељаде и да њу више не обузима 
женска жудња, као да се тиме што је постала опатица прометнула у студе-
ну стијену. (превод: Михајло Добрић)

3. Поименичени инфинитив уведен предлогом

Употреба предлога и члана, као романских иновација, довела је до ширења 
синтаксичких могућности инфинитива. У зависности од карактеристика 
инфинитива истакнутих у одређеном контексту (глаголских или пак именских), 
поименичени инфинитив уведен предлогом може имати вредности имплицитне 
зависне реченице или пак индиректне предлошке допуне. 

У примерима који следе, поименичене инфинитивне конструкције уведене 
предлогом, по својим синтаксичким и семантичким карактеристикама налазе 
се између поменутих вредности. Означене инфинитивне структуре заузимају 
положај прилошких одредби: прилошке одредбе којом се указује на порекло 
(complemento di provenienza, пр. 10.), прилошке одредбе којом се указује на тему 
комуникације (complemento d’argomento, пр. 11.), као и прилошке одредбе за 
узрок (complemento di causa), у последњем наведеном примеру (пр. 12.). Међутим, 
везивање реченичних чланова зависних од глаголске функције инфинитива 
указује да на синтаксичко-семантичком плану имају вредност реченице: 

10. Il vantaggio nasce dal sito, dall’ordine, dall’avere o più o migliore gente. (Ма-
кијавели, Dell’arte della guerra, IV, 324) 

 Предност произилази из позиције, организације, као и чињенице да посе-
дујеш већи број вештих ратника . (превод аутора рада)

11. Poi che le donne alquanto ebber cianciato dell’accomunar le mogli fatto da’ due 
Sanesi… (Бокачо, Decameron, VIII, 9, 570)

 Пошто су госпе дуго брбљале о томе како су се жене оних двају Сијенаца 
удружиле… (превод аутора рада)

12. Deh, perché, o Panfilo, mi dolgo io del tuo essere lontano… (Бокачо, elegia di 
Madonna Fiammetta, V, 35)

 Гле, зашто сам ја очајна, о Памфило, што си ти далеко… (превод: Момчи-
ло Савић)

4. Закључак

У анализираном језичком материјалу уочени су примери употребе инфини-
тивних конструкција одређених чланом који се по својим синтаксичкм каракте-
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ристикама налазе на граници између имплицитне зависне реченице и номинал-
не реченичне допуне.

Као синтаксичке чиниоце коју указују на номиналну вредност инфинитива 
уочавамо употребу показних придева у функцији атрибута (пр. 1, 2, 3, 7.), изра-
жавање субјекта инфинитива посесивним придевом (пр. 1, 4, 12.), изражавање 
објекта инфинитива спецификативном допуном. (пр. 6.). Са друге стране, 
везивање ненаглашених заменица за инфинитив (пр. 1, 3, 9.), изражавање 
граматичког субјекта инфинитивном синтагмом у номинативу (пр. 5 и пр. 
8.), употреба директног објекта (пр. 2, 5, 8, 10, 11.), прилошких допуна (пр. 4), 
инфинитива прошлог (пр. 5 и пр. 8.) , указују на његов глаголски карактер. 

Иако осиромашен у морфолошком смислу2, захваљујући употреби предлога 
и члана, као романских иновација, синтаксичке могућности и функције 
инфинитива у италијанском језику знатно су проширене у односу на латински 
језик, у којем се инфинитив користио само у субјекатској и објекатској функцији.

Учесталу употребу поименичених инфинтивних конструкција у старијој 
италијанској прози посматрамо као последицу латинизације синтаксе, 
коју карактерише повратак синтетичкој структури, карактеристичној за 
латински језик, за разлику од романског аналитичког типа конструкције. 
Замену експлицитних глаголских облика инфинитивним, веома заступљену у 
анализираном језичком материјалу, можемо тумачити и као зачетке номиналног 
стила, иако су учесталија употреба номиналних форми, како напомиње Херцег 
(1967: 150), те и прелазак на номиналну структуру у италијанској прози 
забележени тек од 19. века.
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PARTIAL NOMINALIZATION OF INFINITIVE IN OLD ITALIAN PROSE

Summary

This paper aimed to examine the structure and use of the nominalized infinitive in old Italian prose. 
Throughout the analysis of the corpus, which contains literary texts of the authors whose work marked 
the beginning and further development of Italian narrative discourse, it was aimed to point out diversi-
fied syntactic and semantic values of the infinitive marked by the article, with special focus on the partially 
nominalized infinitive constructions. The emphasized use of the nominalized infinitive structures in old 
Italian narrative discourse is explained as a consequence of the latinization of syntax in the period of birth 
and affirmation of the Italian literature.

Key words: infinitive, partial nominalization, syntactic function
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Крагујевац

МОДАЛНА И ВРЕМЕНСКА УПОТРЕБА ПЕРИФРАСТИЧНИХ 
ГЛАГОЛСКИХ КОНСТРУКцИЈА У ИТАЛИЈАНСКОМ 

ЈЕЗИКУ И ЊИХОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

У раду је дат кратак преглед основних облика и врста перифрастичних глаголских 
конструкција у савременом италијанском језику. Испитују се функције различитих 
конструкција, њихова синтаксичка и семантичка својства, ниво граматикализације и 
евентуална ограничења при употреби. Притом се разматрају и могућности проналажења 
преводних еквивалената ових конструкција у српском језику, и то на одабраном корпусу 
сачињеном од три савремена романа на италијанском језику и њихових превода на срп-
ски језик. При оваквој контрастивној анализи долазе до изражаја сличности међу син-
таксичким конструкцијама у ова два језика, али и потешкоће на које је могуће наићи када 
су у питању италијанске глаголске перифразе. 

Кључне речи: перифрастична глаголска конструкција, модална употреба, временска 
употреба, синтакса, контрастивна анализа

1. Увод

У обиљу перифрастичних конструкција у савременом италијанском језику 
својом нарочитом и учесталом употребом истичу се перифрастичне глаголске 
конструкције. Оне представљају структуре сачињене од више глаголских елеме-
ната који доприносе стварању јединственог значења саме перифразе. Уколико 
желимо прецизније да их дефинишемо, перифрастичним глаголским конструк-
цијама сматрају се оне које су сачињене од модификаторног глагола, који пружа 
граматичке информације, и главног глагола, који задржава своје лексичко зна-
чење (Bertinetto 1989-90: 27). Модификаторни глаголи углавном припадају кате-
горији глагола стања или кретања и налазе се у личном глаголском облику, док 
су главни глаголи или у облику инфинитива (повезани предлогом са модифика-
торним глаголом) или у облику герундија (Amenta 2010: 1). Иако не постоји је-
динствена и општеприхваћена дефиниција перифрастичне глаголске структуре, 
лингвиста Бертинето (Bertinetto 1990: 331) тврди да се она најбоље може описати 
навођењем њених својстава. Он истиче да су предуслови за постојање перифрас-
тичне глаголске конструкције следећи: 

а) семантичка интеграција конституената: перифраза изражава сложено 
значење које се не може свести на прост збир значења појединачних лексе-
ма (конституената);

б) морфолошка структура: глаголску перифразу чине модификаторни глагол 
у личном глаголском облику и главни (модификовани) глагол у неличном 
глаголском облику (герундију, партиципу, инфинитиву). У оквиру ове 
структуре могу постојати и спојни елементи, а то су готово увек предлози;
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в) природа модификаторних глагола: они су ограничени на одређени број 
глагола (иако је језички инвентар потенцијално неограничен) и нај-
чешће су предмет десемантизације, односно не чувају сопствено лексич-
ко значење;

г) лексичко генерализовање: аутентична перифрастична конструкција тре-
бало би да се подједнако добро примењује на било који глагол;

д) временско-аспектуална релевантност: перифрастична глаголска кон-
струкција тежи да изрази информације релевантне за овај нарочити се-
мантички домен2.

Потребно је напоменути и да модификаторни глаголи перифрастичних кон-
струкција спадају у схему такозваних „основних догађаја” (енг. basic events) када 
је реч о семантичким класама глагола, односно, будући да упућују на основна 
когнитивна искуства као што су стање или кретање, лако преузимају функцију 
помоћних глагола. Поред тога, карактерише их семантичка неодређеност – њи-
хово лексичко значење може бити разложено на мањи број релевантних семан-
тичких особина (Heine 1993: 27). Слични су помоћним глаголима јер попут њих 
пролазе кроз процес десемантизације и губе сопствену синтаксичку аутономију. 
Због свега наведеног, основни предуслов постојања перифрастичне глаголске 
конструкције јесте синтаксичка блискост између модификаторног и главног 
глагола, те због тога постоје и јасне рестрикције у погледу употребе и уметања 
предлога или другог лексичког материјала између њих (уп. Amenta 2010: 4). 

2. Класификација перифрастичних глаголских 
конструкција у   савременом италијанском језику

Пре него што се приступи анализи, потребно је навести класификацију 
најчешћих перифрастичних глаголских конструкција и њихове основне облике. 
Четири основне класе ових структура јесу: 

а) герундска перифраза, која може бити прогресивна (stare + gerundio) или 
континуативна (andare/venire + gerundio)

б) хабитуална перифраза (solere/esser solito/aver l’abitudine di + infinito)

в) модална перифраза (aver da + infinito, andare + participio passato)

г) фазна перифраза, у коју спадају структуре које означавају радњу која само 
што се није десила (stare per/accingersi a + infinito), оне које означавају по-
четак вршења радње (cominciare/iniziare a + infinito), оне које означавају 
наставак (continuare/seguitare a + infinito) и структуре које означавају за-
вршетак или прекид вршења радње (finire/terminare/cessare/smettere di + 
infinito) (Bertinetto 2001: 129). 

Код герундске и хабитуалне перифрастичне конструкције доминантна 
је временска употреба и означавање несвршене радње, модална перифраза, 
као што само име говори, има изражену модалну употребу (у значењу глагола 

2 То се првенствено односи на перифрастичне конструкције са фазним глаголима и на конструк-
цију stare + gerundio. Овај критеријум не може се применити на перифрастичне конструкције 
које поседују модалну вредност (нпр. andare + participio passato) (уп. Bertinetto 2001: 130).
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„dovere” – требати, морати), док фазна перифрастична конструкција изражава 
одређену фазу у вршењу неког процеса (самим тим и њена вредност је прева-
сходно временска, али и аспектуална). 

Четири наведене врсте перифрастичних глаголских конструкција у ита-
лијанском језику могу се приказати градационо, на скали, у зависности од степе-
на изражене перифрастичности, односно, како тврди Бертинето (Bertinetto 2001: 
131), на основу нивоа десемантизације модификаторног глагола, применљивости 
конструкције на све глаголе, семантичке и синтаксичке кохезије и временско- 
аспектуалне важности. Наведени степен перифрастичности може се представи-
ти на следећи начин, од највишег ка најнижем: 

„stare + gerundio” > „andare/venire + gerundio” > хабитуалне перифразе > „andare + 
participio passato” > „aver da + infinito” > фазне перифразе
Посматрајући са десне ка левој страни скале запазићемо да се структу-

ре међусобно разликују на основу све већег степена перифрастичности и гра-
матикализације. Тако су, на пример, прве две наведене конструкције на левој 
страни скале изразито окарактерисане временски и аспектуално, а глаголи који 
модификују значење (stare, andare, venire) су десемантизовани. Наспрам тога, 
фазне перифрастичне конструкције укључују модификаторне глаголе као што 
су „cominciare”, „continuare”, „finire”, који задржавају своје пуно значење, и поред 
тога, ове структуре не могу се применити на све главне (модификоване) глаго-
ле (типичан пример јесте структура „scoppiare a + infinito”, у којој се на месту 
инфинитива могу наћи само глаголи „ridere” и„piangere”). Овим редоследом 
приказаћемо и описати основне видове употребе перифрастичних глаголских 
конструкција у италијанском и њихове могуће еквиваленте у српском језику. 
Наведени примери преузети су из одабраног корпуса сачињеног од романа Ti 
prendo e ti porto via (1999), Come Dio comanda (2006), чији је аутор Николо Амани-
ти (Niccolò Ammaniti), La solitudine dei numeri primi (2008) Паола Ђордана (Paolo 
Giordano), и њихових превода на српски језик долазим по тебе и водим те са со-
бом (2000) (превод Душице Тодоровић), Како Бог заповеда (2007) (превод Биља-
не Јанковић), и Усамљеност простих бројева (2008) (превод Гордане Суботић).

3. Анализа перифрастичних глаголских конструкција

3.1 Герундска перифрастична конструкција STARE + GERUNDIO

Ова структура назива се још и прогресивна герундска перифраза и врло се 
често користи у савременом италијанском језику. Глагол „stare” може се наћи у 
неком од простих времена, осим passata remota, а герундиј се налази у облику 
герундија садашњег. Њоме се изражава радња која има наглашену дуративност, 
па се углавном преводи нашим несвршеним видом (Терић 2005: 111). Она пред-
ставља конструкцију на високом ступњу перифрастичности, будући да је моди-
фикаторни глагол „stare” десемантизован, нема више значење статичног глагола, 
и то је очигледно при употреби ове структуре са глаголима кретања (на пример 
„sta andando”). Значење које најчешће добија у италијанском јесте „бити у про-
цесу неке радње, одвијати се (за радњу)” (нпр. „sto studiando = sono nel processo 
dello studio”). Другим речима, прогресивна вредност ове перифразе огледа се 
у томе што њена употреба упућује на један тренутак у ком је сагледан процес 
одвијања неке радње која је раније започета. Дакле, истовремено имамо један 
тренутак који је у фокусу (ит. istante di focalizzazione), у ком се процес посматра, 
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и неодређен продужетак одвијања тог процеса изван тог тренутка (Rossi 2009: 
1157). Трајање и прогресивност радње преносе се на српски језик употребом гла-
гола несвршеног вида: 

(1) Gli si stava gonfiando la faccia. (CDC 17)3

 Лице му је отицало. (КБЗ 15)

Међутим, у преводу на српски језик теже је пренети значење „једног издвоје-
ног тренутка” током одвијања радње која траје, у случају када је модификаторни 
глагол перифрастичне конструкције у презенту, о чему сведочи следећи пример:

(2) [...] e ora mi guarda e sta dando una gomitata a un altro, che si chiama 
Giampaolo Rana, questo me lo ricordo, e gli sta dicendo qualcosa e Giampaolo 
pure si è voltato e mi sta guardando, ora però guarda i quadri e poi mi guarda di 
nuovo e sta parlando con un altro che mi guarda [...] (TP 12)

 [...] и сад ме гледа и гура лактом другог, који се зове Ђампаоло Рана, 
њега се сећам, и говори му нешто, и сад се и Ђампаоло окреће и гледа 
ме, али сада гледа слике и онда ме поново гледа и прича с неким који ме 
гледа... [...] (ДПТ 12)

У преводу на српски језик сви су обележени глаголи несвршеног вида и на-
лазе се у презенту, док се у италијанском међу тим истим глаголским облицима 
прави разлика, те су неки у презенту а неки у облику перифрастичне конструк-
ције, управо да би се истакла једна радња у односу на другу и остварило живо 
приповедање (рецимо, уместо “sta guardando” аутор је могао да се одлучи за 
презент “guarda”, превод на српски био би исти, међутим, перифраза омогућава 
стварање горе поменуте нијансе у значењу). 

Прогресивна вредност конструкције stare + gerundio најбоље се преноси 
унутар такозване „схеме прекида” (ит. schema di incidenza), како је назива Дуран-
те (Durante 1981: 181), односно у ситуацији када се у једној зависној реченици 
нађе глагол свршеног вида и радња је недуративна (она описује тренутак у фоку-
су), а у другој се бележи супротни случај (трајање процеса): 

(3) Quando suonò il campanello, Alice si stava asciugando i capelli. (SNP 281)
 Кад се огласило звоно, Аличе је сушила косу. (УПБ 233)

(4) Poi un giorno Rino era arrivato e Colombo stava piantando baracca e burattini. 
(CDC 20)

 А онда је једног дана Рино дошао, а Коломбо је управо дизао руке од свега. 
(КБЗ 18)

Последњи наведени пример показује да се функција италијанске перифра-
зе “stare + gerundio” може пренети на српски и употребом прилога као што су 
„управо”, „сада”, „тада”. Многе модалне, временске и аспектуалне вредности 
италијанских перифрастичних конструкција на српски језик преносе се по-
средством прилога, док је у италијанском присуство адвербијала уз глаголску 
перифразу обично емфатичког или хиперболичког карактера (уп. Bertinetto 

3 У даљем тексту скраћенице „CDC”, „TP”, „SNP”, „КБЗ”, „ДПТ” и „УПБ” означавају, редом, следеће 
наслове романа: Come Dio comanda, Ti prendo e ti porto via, La solitudine dei numeri primi, Како Бог 
заповеда, долазим по тебе и водим те са собом и Усамљеност простих бројева. Број иза скраће-
нице упућује на број странице.
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2000: 586). Ваља додати и да ова два примера сведоче о монофокализацији која је 
нужна за постизање прогресивног значења глаголске перифразе – наиме, процес 
је представљен у односу на један једини тренутак који је у фокусу (suonò, era 
arrivato) (Cerruti 2009: 134).

Бележе се и случајеви у којима се прогресивна вредност ове перифрастичне 
конструкције на српски језик преводи помоћу фазног глагола: 

(5) Sto impazzendo, pensava alle volte. (SNP 250)
 Почињем да лудим, понекад би помислила. (УПБ 207)

3.2 Герундска перифрастична конструкција ANDARE/VENIRE + GERUNDIO

Ова конструкција назива се још и континуативном, а њена је употреба у 
савременом италијанском језику одлика високог регистра. Глагол “andare” у 
личном глаголском облику у конструкцији са герундом садашњим може упући-
вати на прогресивно вршење радње која се посматра у њеном постепеном развоју 
(ит. “Cercavo compagnia al riparo dal tempo che andava peggiorando”, срп. „Тражио 
сам друштво у заклону од времена које се све више погоршавало”) или на интен-
зивно и континуирано вршење радње (ит. “E allora cosa va dicendo quell’uomo?”, 
срп. “И шта онда непрестано говори тај човек?”). Иста је ситуација и са глаголом 
“venire” (ит. „Gli appetiti vengono mangiando”, срп. „Апетити постепено изједају”4), 
с тим што се употребом ове конструкције са глаголом “venire” најчешће упућује 
на позитивне тенденције развоја, стога се он најчешће користи са глаголима по-
пут “crescere”, “aumentare”, “migliorare” (Терић 2005: 112). 

Континуативна вредност ове конструкције може се огледати и у „схеми ис-
товремености” (Squartini 1990: 132), која се остварује када је глагол у једној зави-
сној реченици несвршеног вида и означава дуративну радњу, а у другој глагол 
свршеног вида који такође означава дуративну радњу (посредством ове врсте 
перифрастичне конструкције).

Видска обележеност континуативних перифрастичних структура на српски 
језик најбоље се преноси употребом прилога као што су „непрестано”, „непре-
кидно”, „стално”, „упорно”, „без престанка” за континуирано вршење радње, а 
за радњу у развоју прилог „постепено” или „све више”. У нашем корпусу нисмо 
забележили примере герундских перифрастичних конструкција.

Треба напоменути и да су ова два глагола “andare” и “venire” унутар пе-
рифрастичних конструкција десемантизовани, и да се, како истиче Ђакалоне 
Рамат (Giacalone Ramat 1995: 168), налазе на пола пута на свом процесу гра-
матикализације, то јест, понашају се као полупомоћни глаголи, јер се у неким 
случајевима понашају као помоћни, а у неким чувају своје пуно значење. Може 
се сматрати да ови модификаторни глаголи чувају трагове својих деиктичких 
својстава, при чему се кретање на које упућују не тумачи више у просторном, 
већ у временском смислу (Brianti 1992: 152)5.

4 Примери на италијанском језику су ексцерпирани из интернет базе корпуса „CORIS/CODIS”, 
превод на српски језик је наш.

5 Бријанти ово тврђење поткрепљује примером: „ciò che la teologia è venuta mettendo in luce negli ul-
timi due secoli” (Brianti 1992: 157), у ком перифрастична конструкција са перфективним глаголом 
mettere и модификаторним глаголом venire упућује на прогресивност радње (срп. „оно што је 
теологија све више истицала у последња два века”).
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3.3 Хабитуална перифрастична конструкција SOLERE/ESSERE SOLITO/
AVER L’ABITUDINE DI + INFINITO

Помоћу ове структуре означава се несвршена радња која се понавља у 
одређеном временском периоду, или прецизније, која представља неку навику 
или обичај. Употреба глагола „solere” или израза „essere solito” типична је за висок 
стилски регистар и у том смислу еквиваленти су српског глагола „обичавати”, 
који је све мање у употреби. У савременом италијанском најчешће се користи 
перифраза „aver l’abitudine di + infinito” („имати обичај да + презент”), мада, за 
разлику од српског, израз „essere solito + infinito” опстаје, као у примеру „E non 
sono solito perdere il mio tempo senza acquisire almeno un elemento certo che possa 
servire al mio lavoro”6 (срп. „И немам обичај да губим своје време а да притом 
не стекнем макар неку извесност која може послужити мом послу”). Преводи 
ових конструкција на српски језик постижу се коришћењем израза „имати 
обичај” или прилога „обично”, а регистар се мења од високог у италијанском до 
неутралног у српском језику.

У одабраном корпусу наишли смо на примере перифразе „aver l’abitudine di 
+ infinito”, док облици „solere” и „essere solito” нису забележени: 

(6) Aveva l’abitudine di strofinarli con l’unghia del pollice, per tenere occupate le 
dita e smetterla di graffiarsi l’incavo tra l’indice e il medio. (SNP 121)

 Имао је обичај да их чупка ноктом палца да би нечим упослио прсте и 
тако заборавио да гребе удубљење између кажипрста и средњег прста. 
(УПБ 105)

3.4 Модална перифрастична конструкција AVER DA + INFINITO, 
ANDARE + PARTICIPIO PASSATO

Наведене перифрастичне конструкције имају изразито модалну употребу, и 
то пре свега у значењу модалног глагола „dovere” („требати, морати”). Периф-
раза „andare + participio passato” може се јавити и уместо пасива, као у примеру 
„Il libro andò perduto = fu perduto” („Књига беше изгубљена”). Ипак, у највећем 
броју случајева ове две перифразе означавају неку врсту обавезе или дужности, 
радње која мора бити извршена, стога има деонтичку конотацију и модалну 
вредност. Перифраза „aver da + infinito” има свој еквивалент у српском, тако се 
на пример „Ho da fare” преводи реченицом „Имам да радим”, или, још чешће, у 
комбинацији глагола „имати” и именице („Имам посла”). Перифраза „andare + 
participio passato” изражава радњу која нужно мора бити извршена, обезличена 
је, стога се на српски језик може превести или обезличеном реченицом или рече-
ницом у пасиву (ит. La casa va pulita = deve essere pulita, срп. Кућа мора/треба да 
се очисти/ Кућа мора/треба бити очишћена; ит. Il documento va compilato/ deve 
essere compilato, срп. Документ мора/треба да се попуни / Документ мора/треба 
бити попуњен). 

Неки од примера српских еквивалената јесу следећи:

(7) Al corso le avevano insegnato che la tracolla della macchina va arrotolata due 
volte intorno al polso. (SNP 137)

6 Пример ексцерпиран са интернет базе корпуса „СODIS”: http://corpora.ficlit.unibo.it/CODIS/
Context.php?Start=18946649&End=18946649. Превод на српски језик је наш.
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 На курсу су је научили да каиш фотоапарата треба двапут да обавије око 
ручног зглоба. (УПБ 117)

Пример 7 показује да се у преводу на српски језик ова конструкција може 
превести и глаголским обликом који се у лицу и броју слаже са субјектом. 

(8) Quel pomeriggio aveva da studiare per l’esame di analisi [...] (SNP 289)
 Тог поподнева је требало да спрема испит из анализе [...] (УПБ 239)

3.5 Фазне перифрастичне конструкције

Овим називом означене су оне перифрастичне структуре које имају изрази-
то временску употребу и које се односе на одређену фазу одвијања неког проце-
са. Навешћемо неке од најфреквентнијих облика ових конструкција:

а. „stare per/accingersi a + infinito” – означава радњу која само што се није де-
сила, која је блиска у будућности, непосредно предстојећа. Она показује највећи 
степен перифрастичности од свих фазних перифрастичних конструкција. На 
српски језик најчешће се преводи помоћу израза „само што није”. Примери су:

(9) Una spia nel cervello lo informa: Caro Pietro, è meglio che te ne vai di corsa, stai 
per metterti a piangere. (TP 14)

 шпијун у глави га обавештава: Драги Пјетро, боље ти је да што пре одеш, 
јер само што ниси заплакао. (ДПТ 13)

Ова конструкција може означавати и намеру и волитивност:

(10) Stava per riattaccare quando una voce di donna all’improvviso fece: “Sì, 
pronto?”. (CDC 450)

 Управо је хтео да спусти, кад изненада неки женски глас рече: „Да, хало?” 
(КБЗ 386)

(11) Nadia stava per spingersi in avanti, ondeggiò appena sui tacchi, ma poi si voltò 
di scatto. (SNP 255)

 Надија хтеде да му приђе, благо се заљуља на потпетицама, а онда се нагло 
окрену. (УПБ 211)

Овај тип перифрастичне конструкције на српски језик преводи се и помоћу 
футура првог, за радњу у непосредној будућности:

(12) Sentiva che qualcosa stava per succedere, l’aria ne era già piena. (SNP 216)
 Осећала је да ће се нешто догодити, у ваздуху је искрило од напетости. 

(УПБ 181)

б. “(in)cominciare/iniziare a + infinito” – означава почетак вршења радње. 
Често се јавља и са глаголима који означавају поновни почетак вршења радње 
(који почињу префиксом „ri-„), а на српски језик се преводе помоћу прилога 
„опет” и „поново”. 

(13) Le dita, strette nella morsa del freddo, cominciavano a intorpidirsi...(CDC 16)
 Хладноћа га је стезала у свој загрљај, и прсти су почињали да му трну... 

(КБЗ 14)
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(14) E ricomincia a piangere. (TP 41)
 И опет почиње да плаче. (ДПТ 39)

Једно од могућих решења јесте и одабир глагола свршеног вида:

(15) Quando il telefono cominciò a squillare, la professoressa Flora Palmieri sognava 
di essere nel camerino dell’estetista. (TP 203)

 У тренутку када је телефон зазвонио, професорка Флора Палмјери сањала 
је да се налази у козметичком салону. (ДПТ 193)

(16) Inclinò il pacchetto e il riso cominciò a rovesciarsi a terra, come una pioggerellina 
bianca e sottile. (SNP 240)

 Изврнуо је кутију и пиринач се расу по поду попут беле слабе кишице. 
(УПБ 199)

(17) Non gli capitava spesso di andare in farmacia, ma ogni volta quello lì, un 
tipo magrolino con pochi capelli in testa e il pizzetto, attaccava a parlargli di 
giocatori che lui non conosceva [...] (CDC 438)

 Није му се често догађало да иде у апотеку, али сваки пут је онај тамо, мр-
шавко са мало косе на глави и брадицом, почињао да му прича о играчима 
које он није познавао [...] (КБЗ 376)

(18) Si mise a cercare l’articolo in mezzo a una pila informe di fogli. (SNP 256)
 Почео је да тражи чланак међу растуреном гомилом папира. (УПБ 212)

У последња два примера наилазимо на структуре „attaccare a + infinitо” и 
„mettersi a + infinito”, које такође припадају овој групи фазних конструкција – у 
оквиру њих глаголи attaccare и mettersi имају исто значење и функцију као и гла-
голи cominciare и iniziare.

У зависности од контекста, фазни глагол у српском може изостати, а кон-
струкција може бити преведена глаголом несвршеног вида, који подразумева 
прогресивност радње:

(19) Lentamente le tonalità si attenuarono e l’azzurro chiaro della mattina cominciò 
a emergere dal fondo degli altri colori e si prese prima il mare e poi il cielo. 
(SNP 300)

 Боје су се полако ублажавале и светло јутарње плаветнило надвладавало 
је остале боје обузимајући најпре море, а затим и небо. (УПБ 248)

в. “continuare/seguitare a + infinito” – означава наставак вршења неке радње. 
Користи се уз глаголе несвршеног вида. На српски језик може се превести на 
више начина, од којих су неки: „и даље”, „не престаје да”, „наставља да”, „још 
увек”, „непрекидно” и сл. Примери су:

(20) Il cane continuava ad abbaiare lontano. (CDC 11)
 У даљини, пас је и даље лајао. (КБЗ 10)

(21) “Continuavi a dire vai piano vai piano.” (SNP 289)
 „И непрекидно си говорио вози полако.” (УПБ 239)

(22) Ma durante la cena continua a pensarci. (TP 23)
 Али, током вечере, не престаје да размишља о томе. (ДПТ 21)
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(23) C’era una bambina con un impermeabile blu e un caschetto di capelli neri che 
teneva la madre per mano e con gli occhi lucidi continuava a tirare su con il 
naso. (CDC 454)

 Нека девојчица са плавом кабаницом и ћубом црне косе је држала мајку 
за руку и светлуцавих очију шмрцала. (КБЗ 389)

Овде примећујемо да у преводу на српски језик није очувано значење наста-
вљања вршења радње, које се недвосмислено тумачи у италијанској перифра-
стичној конструкцији continuare a tirare, и тиме се аспектуални елемент губи. 
Овакво значење би се очувало помоћу прилога „непрестано” („непрестано је 
шмрцала”). Међутим, овај случај може бити анализиран и протумачен на дру-
гачији начин, имајући у виду да под одређеним околностима, овај тип перифра-
стичне глаголске конструкције може имати функцију еквивалентну контину-
ативним конструкцијама “andare/venire + gerundio” у значењу “non fare altro chе” 
(срп. радити само и искључиво једно, не радити ништа друго до...).

г. “finire/terminare/cessare/smettere di + infinito” – означава завршетак или 
прекид вршења радње. Перифразе са „finire” и „terminare” упућују на завршетак 
радње и теличност процеса, док глаголи „cessare” и „smettere” упућују на тренут-
ни или дефинитивни прекид радње и могу се наћи заједно са глаголима који  
означавају ателичне процесе (као што је глагол „piangere”) (Bertinetto 2001: 157). 
На српски језик могу се превести уз помоћ глагола као што су „прекинути”, 
„обуставити”, „престати”, „завршити”. Примери су: 

(24) E poi non può smettere di guardarla. (TP 26)
 А и не може да скине поглед са ње. (ДПТ 24)

(25) Graziano lo afferra per il collo della camicia hawaiana e quello smette di ridere 
immediatamente... (TP 30)

 Грацијано га граби за оковратник хавајске кошуље, и овај истог тренутка 
престаје да се смеје... (ДПТ 27)

4. Додатна разматрања у вези са неким фреквентним 
перифрастичним конструкцијама

Анализа изабраног корпуса показала је велику заступљеност одређених 
облика перифрастичних глаголских конструкција које нису обухваћене тради-
ционалном Бертинетовом класификацијом. Пре свега, уочено је присуство ре-
зултативних глаголских перифраза, чија је структура „finire per + infinito”. Глагол 
„finire” чува у великој мери своје лексичко значење, а његова темпорална вред-
ност унутар перифразе замењена је резултативном (означава крајњи исход). Так-
ва конструкција може се превести прилозима „на крају” или „напослетку”: 

(26) “Ti ci abituerai. Finirai per non vederlo neanche più” fece. (SNP 113)
 „Навићи ћеш се. На крају га више нећеш ни примећивати”, рече јој. (УПБ 98)

(27) Finì per tralasciare anche gli impegni più facili. (SNP 249)
 На крају је одустала и од најлакших обавеза. (УПБ 207)

Уколико се модификаторни глагол наведене глаголске перифразе нађе у им-
перфекту, да означи радњу (односно исход радње) која се понављала, тај облик 
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перифрастичне структуре може се превести на српски језик служећи се потен-
цијалом, да се означи итеративна радња у прошлости:

(28) Da dovunque prendessero la dimostrazione, lui e Alberto finivano sempre per 
andarci a sbattere contro, prima o poi. (SNP 207)

 Одакле год да почну са доказивањем, Алберто и он би увек, пре или ка-
сније, наишли на зид. (УПБ 175)

Овај пример истовремено илуструје и употребу глаголске перифразе 
„andare a + infinito”, која може имати финалну вредност или темпоралну (да  
означи почетак вршења радње или радњу која непосредно предстоји у будућ-
ности) (уп. Amenta & Strudsholm 2002: 12). 

Још једна перифрастична конструкција, итеративног карактера, често се бе-
лежи у корпусу. Реч је о структури „tornare a + infinito”, која служи да искаже по-
нављање одређене радње (модификаторни глагол чува извесне семантичке осо-
бености) (уп. Модерц 2006: 267). У највећем броју случајева, преводи се помоћу 
прилога „опет” и „поново” (пример 29), а у некима се прилог може изоставити, и 
конструкција се може превести глаголом свршеног вида (пример 30):

(29) La sua testa, immersa nel buio della stanza, tornava ad affollarsi di pensieri 
cupi e chiassosi e il più delle volte Mattia sceglieva un libro, lo apriva a caso e 
riprendeva a studiare. (SNP 132)

 Ум му се, утонуо у таму собе, поново пунио мрачним и бучним мислима и 
Матија би тад често одабрао неку књигу, насумице би је отворио и почео 
би да учи. (УПБ 114)

(30) Mattia la squadrò, un po’ a disagio, e poi tornò a guardare la foto. (SNP 267)
 Матија је погледа помало постиђено, а онда се загледа у фотографију. 

(УПБ 221)

5. Закључне напомене

циљ овог кратког приказа облика и употребе перифрастичних глаголских 
конструкција у савременом италијанском језику јесте да се покаже њихова 
разноврсност, временска и модална употреба, а понајвише могућности про-
налажења њихових еквивалената у српском језику. Италијански језик обилује 
перифразама које носе темпоралне или аспектуалне вредности, имају различит 
степен перифрастичности, и притом нуде разнолике могућности превода на срп-
ски језик, нарочито када су у питању оне перифрастичне конструкције које су 
у потпуности стране морфосинтаксичком систему српског језика. Оне свакако 
нуде огроман потенцијал који треба подробно истражити. 
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USI MODALI E TEMPORALI DELLE FORME VERBALI PERIFRASTICHE IN 
ITALIANO E I LORO EQUIVALENTI IN SERBO

Riassunto

Il presente contributo offre una panoramica sulle principali forme e tipi di costrutti perifrastici 
nell’italiano contemporaneo. Vengono esaminate le funzioni dei vari costrutti, le loro caratteristiche sin-
tattiche e semantiche, il loro livello di grammaticalizzazione e le eventuali restrizioni nell’uso. Al tempo 
stesso si prendono in considerazione gli equivalenti traduttivi di queste strutture perifrastiche in serbo, 
sulla base del corpus formato da tre romanzi contemporanei in lingua italiana e dalle loro traduzioni in 
serbo. Attraverso l’analisi contrastiva, da una parte vengono a galla le affinità tra le strutture sintattiche 
nelle due lingue prese in esame, e dall’altra, invece, le difficoltà che si possono presentare nella traduzione 
di alcune perifrasi verbali italiane. 

Parole chiave: forme verbali perifrastiche, uso modale, uso temporale, sintassi, analisi contrastiva

Milena Jovović
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ГЛАГОЛСКА ПЕРИФРАЗА СА ФУНКцИОНАЛНИМ 
ГЛАГОЛОМ дати

У раду су истражени примери перифрастичних предиката у којима се као глаголска 
компонента јавља глагол дати. циљ овог рада је управо указати на одређена синтаксич-
ко-семантичка обележја ових конструкција, у којима се глагол дати јавља као лексичка 
јединица испражњене семантике, као тзв. функционални глагол који удружен с другим 
јединицама конституише разноврсне типове глаголских перифраза денотирајући тако 
одређене садржаје. На примерима из електронског корпуса српског језика анализирани 
су примери перифрастичног предиката са глаголом дати. У зависности од лексичко-се-
мантичких обележја именица с којима се глагол дати повезује, као и од начина на који 
ови спојеви означавају одређену глаголску радњу, уочено је неколико типова перифраза 
с наведеним глаголом. Анализa је показала да постоји зависност између употребе пе-
рифрастичног предиката са глаголом дати и публицистичког стила, у коме је овај модел 
предиката најзаступљенији.

Кључне речи: глагол дати, синтакса, перифрастични предикат, глаголска перифраза, 
публицистички стил

1. Увод

Предмет овог рада су предикатске конструкције сачињене од минимално две 
компоненте, глаголске и именичке, које се називају перифрастичне предикатске 
конструкције или перифрастични предикати, код којих се у функцији глаголске 
компоненте јавља глагол дати. Према лексичко-семантичким и структурним 
особинама, перифрастични предикат је сложен предикат, који конституишу 
најмање две лексеме, од којих је једна обавезно глаголска у личном глаголском 
облику и то копулативни или семикопулативни глагол (или пунозначни под од-
ређеним условима), а друга именица која је у деривационој и семантичкој вези са 
глаголом именоване радње. У овом раду испитиван је глагол дати, који се јавља 
у функцији глаголске компоненте перифрастичног предиката.

Речник САНУ и РМС показују да глагол дати има веома богату полисеман-
тичку структуру, тј. да је способан да оствари веома велики број разноврсних 
значења и подзначења, али да у исто време учествује у формирању знатног броја 
различитих типова идиоматских конструкција, што указује на његову семан-
ти-чку несамосталност. Заправо, када се узме у обзир семантичка обрада дате 
глаголске лексеме према поменутим речницима, може се запазити да овај гла-
гол заузима различите позиције у лексичком систему, тј. да се понаша тројако: 
1. као самостална лексичка јединица, тј. као јединица која у различитим лекси- 
чким и граматичким спојевима чува своју семантичку аутономност; 2. као лексе-
ма непотпуног значења, чија се лексичко-семантичка несамосталност огледа у 
обавезном присуству одговарајуће допуне; 3. као јединица потпуно испражњене 
лексичке семантике, али очуваног граматичког значења, због чега је њена само-
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стална реализација искључена, па постаје један од елемената перифразних кон-
струкција, чији је носилац значења њихов именички члан (штрбац 2012: 209). 
Предмет овог рада биће управо ове перифразне конструкције у којима се јавља 
глагол дати.

циљ овог рада је да се на основу структурног, лексичког и морфосинтаксич-
ког критеријума изврши анализа перифрастичног предиката са глаголом дати. 
Покушало се утврдити да ли овај глагол, када се нађе у саставу перифрастичног 
предиката, задржава своје лексичко значење или је можда његово значење осла-
бљено. Такође, циљ овог рада био је утврдити и то на који начин је овај глагол 
функционално обележен као носилац граматичких, категоријалних информа-
ција и да ли он може унети семантичке модификације у предикатско-аргумент-
ску структуру.

Анализом би, такође, требало утврдити да ли постоји зависност између 
употребе перифрастичног предиката са глаголом дати и публицистичког стила, 
у коме је овај модел предиката најзаступљенији, те да се, услед учесталости упо-
требе овог синтаксичко-семантичког модела у типичним новинским жанровима 
он може сматрати обележјем публицистичког функционалног стила. 

Истраживање је спроведено на материјалу који репрезентује савремени 
стандардни српски језик. Корпус је формиран од примера ексцерпираних из 
публицистичких, првенствено новинарских текстова, који чине неетикетирани 
електронски корпус (ЕК).

2. Појам и дефинисање перифрастичног предиката

Неким језичким појавама се у лингвистичим истраживањима посвећује 
више, а неким мање простора, независно од њиховог структурног или функцио-
налног значаја (Пипер 1999: 37). До појаве рада декомпоновање предиката (на 
примерима из српскохрватског језика) М. Радовановића, у сербокроатистичкој 
литератури овом проблему углавном није посвећивана пажња. У граматикама 
и уџбеницима није указивано на постојање ове синтаксичке појаве, односно 
„нормативни приручници појаву декомпоновања предиката по правилу не ре-
гиструју” (Радовановић 1977: 55). 

М. Стевановић (1979) у склопу типологије предиката помиње предикатске 
конструкције овога типа: доћи до убеђења, стећи утисак, изићи из стрпљења, 
узети учешће, извести закључак и сл. називајући их „вишечлани изрази”. По 
њему, они не личе на просте предикате, али се не могу убројати ни у сложене.2 
М. Стевановић, такође, помиње и конструкције типа бити у жалости (пример 
М. Стевановића: она је у жалости) и пасти у тугу (пример М. Стевановића: 
девојка је после тога пала у тешку тугу), које третира као именске предикате.

Изузетак представља Граматика српскохрватског језика за странце (Мра-
зовић−Вукадиновић 1990), у којој се на двадесетак страница детаљно описује 
појава перифразе предиката (названа глаголска перифраза). Подразумевајући 
под глаголском перифразом „чврст спој функционалног глагола и именице 
(најчешће) изведене од глагола или придева са предлогом или без њега” (166), 
ауторке указују на постојање различитих модела и типова, а затим набрајају и 
објашњавају функције које глаголске перифразе остварују у комуникацији, 

2 В. Стевановић (1979: 39). За Стевановића „сложени предикат је, у сваком случају, састављен од 
најмање два глаголска облика” (40). У сложене предикате Стевановић убраја само предикате са 
фазним и модалним глаголима, допуњене инфинитивом или презентом са везником да. 
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уз констатацију да се глаголске перифразе најчешће јављају у језику научне и 
стручне прозе, у језику правних, политичких и административних текстова и у 
језику новина (170).

У Синтакси савременога српског језика, објављеној крајем 2005. године, у 
више поглавља (Именски израз, Синтакса и семантика падежа, Предикат, Проста 
реченица као синтаксичка целина, Семантичке категорије у простој реченици), 
износе се она знања која су у литератури о овом проблему саопштена. Користи 
се термин декомпоновани предикат с назнаком да је у употреби и алтернативни 
термин перифрастични предикат.

Ситуација у радовима у којима се разматра ова проблематика је другачија. 
Рад који је означио почетак детаљнијег испитивања појаве разлагања предиката 
на два конституента (девербативну именицу и копулативни или семикопулатив-
ни глагол) и у исто време утемељио даља проучавања у том правцу је, свакако, 
поменути рад М. Радовановића (1977). За описану синтаксичку појаву Радовано-
вић уводи назив декомпоновани предикат и дефинише га као „сваки двочлани 
предикат конституисан по моделу Verbum (= глаголска копула или семикопула-
тивни глагол) + Nomen deverbativum, а синонимичан (па и комутабилан) са се-
мантички еквивалентним једночланим предикатом (представљеним пунознач-
ном глаголском лексемом из које је изведена девербативна именица двочланог 
предиката)” (54). Процес декомпозиције Радовановић одређује као „облик ис-
пољавања општег процеса номинализовања исказа” (56). Он, даље, спецификује 
функционалне стилове у којима је употреба декомпонованог предиката очекива-
на, као и ситуације у којима је она могућа или погодна и даје типолошки преглед 
конструкција са декомпонованим предикатом.

Пољска ауторка З. Тополињска (1982), представница пољске лингвисти- 
чке школе, уводи у србистичку литературу термин перифрастични предикатски 
израз (скраћено ППИ) и дефинише га као формализацију „предиката у обли-
ку конструкције са две компоненте: синсемантички глагол + номинализовани 
израз”, и даље: „ППИ је вербална формализација предиката чије је право је-
згро формализовано у одговарајућој именици” (36). Тополињска примећује да 
су овакве констукције заједничке за све словенске и несловенске језике, а да је 
инвентар синсемантичких глагола који улазе у њихов састав непредвидљив фе-
номен. У односу на Радовановићев приступ, Тополињска шире приступа про-
блему разлагања предиката. Она узима у обзир конструкције са инхоативним и 
терминативним глаголима којих код Радовановића нема, нпр. пада у срџбу и губи 
наду, затим перифрастичне предикате чија се функција састоји у изражавању  
ескалације у интензитету релације, нпр. гнев расте, као и каузативне базиране 
на перифрази ‘проузрокује да’, нпр. побудити поштовање.

М. Ивић (1988) даје читав низ нових података о околностима које погодују 
предикатској декомпозицији. Она побраја различите случајеве употребе анали-
тичке конструкције и закључује да „декомпоновани предикат није по себи ни 
боље, ни горе граматичко решење од недекомпонованог, већ просто − средство 
које на примерен начин служи задовољавању људске потребе за разноликом 
презентацијом предикатске садржине” (5).

Између осталог, уочено је и то да се јавља више различитих терминолош-
ких решења у вези са овом појавом у језику, нпр. декомпоновани предикат (Ра-
довановић 1977: 53), перифрастични предикатски израз (Тополињска 1982: 35), 
глаголска перифраза (Мразовић 2009: 203) или декомпоновани глагол (Танасић 
1995: 158). Сви ови термини тичу се, у основи, истог језичког феномена – увек 
је реч о двочланим, аналитичким структурама, где се у улози функционалног 
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глагола могу појавити како непрелазни, тако и они примарно прелазни, док се на 
позицији њихове одговарајуће допуне реализује редовно апстрактна, најчешће 
глаголска именица. 

3. Дати – део глаголске перифразе

Глагол дати среће се у знатном броју спојева с именицом, у којима је његова 
лексичка семантика толико ослабљена да губи статус самосталне лексичке једи-
нице и само удружен с одговарајућим номиналним конструкцијама почиње да 
преноси одређена значења, тј. почиње да обележава различите врсте активности.  
Чувајући основна граматичка обележја у тим спојевима, дати глагол постаје 
својеврсно функционално средство (Мразовић 2009: 113), а цео спој погодује 
исказивању различитих аспеката акционалности глаголске радње.

У зависности од лексичко-семантичких обележја именица с којима се глагол 
дати повезује, као и од начина на који ови спојеви означавају одређену глагол-
ску радњу, може се запазити неколико типова перифраза с наведеним глаголом.

3.1. Први тип перифразе с глаголом дати

У првом реду то су аналитичке конструкције – глаголско-именичке син-
тагме у којима је заступљено тзв. декомпоновање, тј. разлагање једне глаголске 
лексеме на глагол непотпуне семантике и именицу која је у непосредној твор-
беној и семантичкој вези с лексемом која се разлаже (Радовановић 1990: 53). 
Анализа показује да је глагол дати веома погодно средство у процесу декомпо-
новања, јер су такви спојеви које конституише многобројни. Чини се да су овом 
поступку веома подложни глаголи чија семантика упућује на ситуацију у којој 
постоји извесна релација међу учесницима, а она се своди на усмереност гла-
голске радње од једног учесника ка другом. Такви су, на пример, глаголи из групе 
комуникативних, те су врло чести спојеви глагола дати с именицама у акузати-
ву изведеним од њих: дати + благослов, дозволу, завет, заповест, изјаву, изја-
шњење, коментар, налог, обавештење, објашњење, одговор, одобрење, опомену, 
оцену, предлог, примедбу, пристанак, савет, сагласност, саопштење, упутство 
(штрбац 2010). 

Такође, декомпоновању подлежу и глаголи са иницијативном, каузатив-
ном и другим компонентама у свом семантичком садржају, па тако настају пе-
рифразе: дати + подстицај, могућност, налог, зајам, помоћ, име, илустрацију, 
амнестију (< подстаћи, омогућити, обележити, наложити, помоћи, именовати, 
илустровати, амнестирати) итд. 

Примери овакве перифразе су најзаступљенији:

(1) Влада је констатовала да су надлежни органи РС дали значајан допринос 
у раду комисије (ЕК).

(2) Не желим да сада пренаглите и дате изјаву која се касније може употреби-
ти против вас (ЕК).

(3) Овом одлуком се ослобађа 30 милиона евра, што ће пословним банкама 
дати могућност пласмана нових кредита (ЕК).

(4) Мирчић у разговору за Курир тврди да је налог за прислушкивање свих 
тих особа дао лично Душан Михајловић, бивши министар полиције (ЕК).
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(5) Стручна расправа о нацртима обавиће се у року од 15 дана о чему ће из 
Секретаријата за урбанизам и стамбене послове бити дато посебно оба-
вештење (ЕК).

(6) Садашња власт је дала обећање да ће, ако победи, праксу која је у про-
шлости тешко угрожавала људска права и слободу грађана, укинути за 
сва времена (ЕК).

(7) Немогуће је да даш опрост некоме ко је починилац најтежих кривичних 
дела (ЕК). 

(8) Руководство и чланови странке дају подршку демократском кандидату (ЕК).

(9) Саветник може да да предлог, међутим, сва одговорност је на министру (ЕК).

(10) Тешко је дати процену колико ће то бити тачно (ЕК).

(11) Бушов коментар, уследио је после открића белешке Секретаријата правде 
упућене Белој кући у којој се даје савет председнику да би могао да сус-
пендује међународне споразуме (ЕК).

(12) Такође је прецизиран и начин разрешења директора и ни овде више на 
одлуку школског одбора не би требало да даје сагласност (ЕК).

(13) Храброст монаха је и нама давала снагу да дамо свој максимум.

(14) Уређај ће ти дати одговор за 16 секунди, његова тачност је засад 97 одсто (ЕК).

(15) Он ми је рекао да је месо негативно, али да не може да ми да званичну 
потврду док још не ураде неке анализе (ЕК).

(16) За ове тајне ноћне Савине излете није знао нико сем њега и Бошкова, који 
му је за то дао специјално одобрење (ЕК).

(17) Телефон портпарола Специјалног тужилаштва Томе Зорића јуче није био 
доступан, а само дан пре тога он је телевизијским станицама дао изјаву о 
истеку мандата Мирољубу Виторовићу (ЕК).

(18) За освајање бронзане медаље у Атланти 1996. међу заслужнима су корек-
тори Ђурић и Батез, док је велики допринос дао и Брђовић, који је због 
несрећног случаја у породици напустио Олимпијске игре у Атланти (ЕК).

(19) Он је поднео пријаву против НН лица за кривично дело ратног злочина 
против ратних заробљеника, на основу чега је војни тужилац дао предлог 
да се спроведу истражне радње (ЕК).

Као што можемо приметити у горенаведним примерима, перифрастични 
предикат је „синонимичан (па и комутабилан) са семантички еквивалентним 
једночланим предикатом (представљеним пунозначном глаголском лексемом 
из које је изведена девербативна именица двочланог предиката)” (Радовановић 
1977: 54), односно, перифрастични предикат са глаголом дати се лексикализује 
у облику глагола који је из истог деривационог гнезда као и именица, уколико 
таква пунозначна лексема постоји и уколико у перифрастичну структуру нису 
укључени (семантички) модификатори који онемогућују ову комутабилност без 
последица по значење, о чему ће бити речи у даљем раду.
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3.2. други тип перифразе с глаголом дати

Посебну врсту перифраза представљају спојеви с рефлексивном формом 
датог глагола и предлошким акузативом, настали као резултат декомпоновања 
одговарајуће лексеме с циљем да се истакне инхоативна и ингресивна компо-
нента глаголске радње односно компонента њеног интензитета: дати се + у ми-
сли, на размишљање, у предсказивање, у бригу, у маштање, у разговор, у бекство 
/ бег, у трку, у трагање, на посао, на науке, на политику, у трговину. Многе од 
ових јединица немају једнолексемске еквиваленте, јер облежавају специфичан 
семантички садржај са доминантном семом која упућује на почетак глаголске 
радње с појачавањем њеног интензитета, чему посебно доприноси рефлексивна 
форма глагола. Овакви примери заступљени су у мањем броју у публицисти-
чком стилу у односу на претходни тип перифразе:

(1) Када је напустио новинарство и дао се у бављење политиком, ментори су 
му били, такође, бивши премијери Такео Факуда и Синатро Абе (ЕК).

(2) Када је приметио полицију, Милосављевић је пружио отпор и дао се у 
бекство, али је сустигнут недалеко од аутобуске станице, код подвожњака 
у Сарајевској улици (ЕК).

(3) Раскрчио је запуштени атар и дао се на пољопривреду и сточарство (ЕК).

(4) Клуб са Малог Kалемегдана због тога се дао у потрагу за појачањем на 
центарској позицији (ЕК).

(5) Када је рат завршен, а Југославија обновљена под комунистичком влашћу, 
епископ Дионисије дао се на посао да политички „окупи” српску емигра-
цију (ЕК).

(6) Он се дао на посао и упркос њеној забрани настављао је да ради (ЕК).

(7) Пети се дао у бег и оборио га је један клизећи старт услед којег је ударио 
главом о зид (ЕК).

(8) Сад је изишао у једном од оних својих грчевитих, паничних наступа стра-
ха и одмах се очајнички дао на посао (ЕК).

(9) Једном се толико дао у мисли о бари у коју је морао да се ували приликом 
једнога „лези”, да сам му рекао... (ЕК)

(10) Али, Ранкић се сам дао у истрагу и утврдио је, вели, да је „сајт мржње” 
наручен из Бора... (ЕК)

(11) Деведестих су њега и комшије опљачкали лопови, око милион долара, а 
како су писали новинари, Мајк се сам дао у потеру.

(12) Овакву зачараност нисам очекивао, па сам се и ја дао у сечење папира и 
лепљење машни (ЕК).

(13) Лопов се одмах дао у бег, али му је Николсон био за петама (EK).

(14) Потпуно изненађен, непријатељ се одмах дао у бекство ка Дрини и шапцу 
(ЕК).

(15) Али, и Карађорђе је муњевито реаговао, добро познајући терен одмах се с 
коњаницима дао у потеру за Турцима (ЕК).
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3.3. Трећи тип перифразе с глаголом дати

Забележене су и перифрастичне конструкције којима се именују нелока-
лизоване глаголске радње, тј. радње за чије именовање не постоји одговарајућа 
једнолексемска јединица: дати + отказ, интервју, исказ, оставку, превагу, пр-
венство, почаст, утисак, прилику, повод, резултат, оглас. Многе од њих ступају 
у конверзиван однос с перифразама које конституише глагол добити: дати от-
каз – добити отказ, дати почасти – добити почасти, дати прилику – добити 
прилику. Ове перифразе срећу се у следећим примерима:

(1) шта тек да раде таблоиди кад им свих ових година није дао ниједан повод 
за неку „сочну” рубрику (ЕК).

(2) Кустурица од раног јутра даје интервјуе (ЕК).

(3) На суђењу криминалне организације „Фирма” из Новог Сада, јуче је  
исказ дао оптужени Игор (ЕК).

(4) Некима, вероватно, није јасно како то да сам био суспендован и дао  
оставку у ЈСО (ЕК).

(5) Први круг дао је прилику да људи покажу шта мисле о политици, а мање 
о политичарима (ЕК).

(6) Бранислав Чанак, такође, коментарише да је овим гестом Савез самостал-
них синдиката практично дао отказ Унији послодаваца (ЕК).

(7) Успех жалбе не би био известан, с обзиром на разлоге које је првостепени 
суд навео, у којима је дао превагу политичком контексту над правним (ЕК).

(8) Он је педестих година прошлог века створио услове због којих је међуна-
родна заједница у неким случајевима дала првенство праву народа над 
правом целовитости државе (ЕК).

(9) Марковић је навео да је претходни споразум дао позитивне резултате у 
свим областима сарадње и допринео учвршћивању односа са Републиком 
Српском (ЕК).

(10) У решењу о враћању имовине се означава да се имовина враћа или да се 
даје накнада, односно обештећење (ЕК).

3.4. Четврти тип перифразе с глаголом дати

И на крају, издвајају се перифразе у најужем смислу, тј. конструкције у који-
ма ниједан од чланова не упућује непосредно на лексичко значење које прено-
си, већ то чини описно. Ове јединице, по својим формалним карактеристикама 
блиске су фразеологизмима, само што нису маркиране експресивношћу и слико-
витошћу. Ову групу чине следеће перифразе3: 

дати на занат / на школе / у службу ‘омогућити (некоме) да се школује и сл.’; 
дати за жену ‘удати’; 

3 Примери са овим перифразама су изостављени, јер су за саме перифразе битнија њихова зна-
чења. Такође, ове перифразе се веома ретко јављају у публицистичком стилу, док су заступље-
није у разговорном и књижевноуметничком функционалном стилу.



132

дати за право ‘признати оправданост, тачност (нечијег мишљења, поступка и сл.)’; 
дати знак ‘обавестити каквим гестом’; 
дати гас ‘појачати брзину аутомобилских кола’; 
дати на знање / до знања ‘саопштити посредно или непосредно, обавестити’; 
дати одушка ‘испољити, изразити, омогућити да се нешто испољи, изрази, олакшати 
(обично у вези с неким уздржаним осећањем)’; 
дати реч 1. ‘обећати, заклети се’; 2. ‘пустити, овластити некога да говори, допустити 
некоме да говори’; 
дати руку 1. ‘прихватити просидбу, удати се’; 2. ‘руковањем утврдити сагласност, 
погодбу’.
У наведеним типовима перифрастичних конструкција своја граматичка 

обележја чувају оба конституента, па отуда и могућност појављивања допуна 
које одговарају њиховој рекцији. Изостанак директивног датива у појединим 
случајевима, који је иначе карактеристичан за глагол дати, може се објаснити 
специфичностима перифразе у целини.

Свакако, треба споменути и праве фразеологизме са глаголом дати, које је 
у свом Фразеолошком речнику издвојио Ђорђе Оташевић4, а овде издвајамо само 
неке од њих: 

давати (делити, кројити, осецати, судити, вршити) правду ‘судити, пресуђивати’;
давати (делити, помагати) пуном шаком (пуним шакама) ‘давати несебично, оби-
лато, дарежљиво, оберучке, не штедећи’;
давати (поклањати, делити) обема рукама ‘давати, поклањати обилно, издашно, 
не штедећи’;
давати часове ‘радити као наставник, предавач, подучавати некога за награду’;
даје се (даде се) [некоме] нажао ‘растужити се, ражалостити се’;
дати / давати (подигнути, придигнути) [некоме, нечему] крила ‘охрабрити / охраб-
ривати, осоколити / соколити, подстаћи / подстицати некога, нешто’;
дати / давати (продати / продавати) за боб и грашак ‘дати / давати у бесцење, про-
дати / продавати далеко испод стварне вредности’;
дати / давати (продати / продавати) испод цене ‘продати јефтино, будзашто’;
дати / давати (продати / продавати) у бесцење ‘продати / продавати врло јефтино, 
далеко испод реалне вредности, будзашто’;
дати / давати (пустити / пуштати, оставити / остављати) [некоме] слободне 
(одрешене) руке ‘дати / давати некоме сва овлашћења, дозволити / дозвољавати неко-
ме да самостално поступа, омогућити / омогућавати некоме да слободно ради’;
дати / давати [некоме] <часну (поштену)> реч ‘чврсто некоме нешто обећати /
обећавати гарантујући за то својим угледом, својом чашћу’;
дати / давати [некоме] за право ‘сложити се / слагати се с неким у нечему, у оцени 
нечега, одобрити / одобравати нечије мишљење, став, поступак’;
дати / давати свој (властити)> печат [нечему] ‘дати / давати обележје, карактер 
нечему, оставити / остављати свој траг на нечему’;
дати / давати <свој> живот <[за некога, за нешто]> ‘погинути / гинути за некога, 
за нешто, жртвовати се за некога, за нешто’;
дати / давати акценат нечему ‘истаћи / истицати, нагласити / наглашавати нешто’;

4 В. Оташевић (2012: 113). Аутор наводи велики број фраза са глаголо дати и њему сличним 
глаголима.
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дати / давати глас [некоме, нечему, за некога] ‘гласати за некога или нешто’;
дати / давати душманину мач (пушку, сабљу) ‘нехотице помоћи / помагати 
непријатељу’;
дати / давати петама (ногама) ветра (крила, ватру) ‘побећи великом брзином, 
што је могуће брже, побећи главом без обзира’;
дати / давати тон [нечему] ‘одредити / одређивати стил, начин, смер нечега’.

4. Семантика глаглских перифраза с глаголом дати

Перифразе са глаголом дати могу се, као што смо видели, реализовати у 
различитим значењима, те алтернирати са глаголима различитих семантичких 
класа, што је регулисано значењем и категоријалном припадношћу именице која 
допуњује овај функционални глагол. Глагол дати се у наведеним перифразама 
најчешће јавља у функцији каузативног оператора, при чему се начелно могу 
разликовати два типа конструкција − трансформативне и манипулативне (Ала-
новић 2013: 204). Док трансформативне каузативне конструкције предвиђају 
усмереност на промену физичких својстава објекта каузације, дотле се мани-
пулативним у улози објекта каузације појављује лице чијим се деловањем или 
понашањем управља (Алановић 2011: 44).

Проф. Миливој Алановић сматра да се каузативно-манипулативно глаго-
ли начелно могу поделити у три велике групе – глаголе принуде, омогућавања 
и подстицаја. Семантички садржај ових глагола може се изразити и глаголским 
перифразама с глаголом дати и одговарајућом именицом.

Међу глаголе омогућавања и онемогућавања са општијим или најопштијим 
значењем издвајамо глаголе омогућити и онемогућити (Алановић 2011: 97), чији 
се семантички садржај може изразити и глаголским перифразама типа дати мо-
гућност / основ / прилику, где је регулатор могућности и немогућности одгова-
рајућа глаголска форма, афирмативна или негирана.

 Сродне претходним перифразама јесу и оне које се могу свести на значење 
‘пружити помоћ’, што је типично за глаголе асистенције (Алановић 2011: 100). 
Иако се спрам малобројних глагола асистенције, типа помоћи и сл., појављују 
различите перифразе попут дати допринос / помоћ / подршку / прилог итд., може 
се закључити да се највећи број ових перифраза појављује или у основном зна-
чењу ‘пренети информацију’, или у значењу које је развијено на њему.

Значење ‘пренети информацију’ може бити и сам циљ каузације, што је 
типично за глаголе обавештавања, чији су перифрастични еквиваленти дати 
информацију / изјаву / исказ / знак / обавештење / оглас / одговор / саопштење / 
сигнал и сл. Типично за ове перфиразе јесте да се ефекат каузације може свести 
на основно значење ‘имати информацију’, које се везује за сферу деловања обје-
кта каузације (Алановић 2013: 204).

 Иако се неки глаголи и одговарајуће перифразе појављују базично у ко-
муникативном значењу, основни циљ каузације не мора бити само преношење 
информације, већ управо путем преноса информација створити услове за дело-
вање објекта каузације, што је типично за директивне глаголе и одговарајуће 
перифразе типа дати благослов / дозволу / налог / наредбу / одобрење / овлашћење 
/ право / пристанак / пуномоћ / сагласност / задужење и сл. Резултат каузације је, 
дакле, омогућити или онемогућити деловање објекта каузације, најчешће у виду 
давања или недавања сагласности, наредбе итд. (Алановић 2013: 205).
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У комуникативном значењу се у основи појављују и перифразе типа дати 
доказ / објашњење / опис / преглед / тумачење / упутство и сл., с тим што крајњи 
циљ каузације није само да објекат каузације располаже каквом информацијом, 
већ да се управо преко ње интервенише у сфери његових когнитивно-перцептив-
них способности и да захваљујући њој стекне каква нова знања, вештине и сл.

Читав низ глаголских перифраза са овим глаголом, иако у основи са кому-
никативним значењем, могу се сврстати међу стимулативне конструкције (Ала-
новић 2011: 141), а ту у првом реду мислимо на дати гаранцију / глас / обећање 
/ опомену / ослонац / подстрек / подстицај / подршку / повод / предлог / савет / 
укор и сл. Иако се, како је већ речено, наведене перифразе могу сврстати у кон-
струкције са комуникативним значењем, са прагматичког аспекта, међутим, циљ 
каузације није пренос информације, већ је то само средство за подстицање лица 
као објекта каузације на какво деловање, при чему се деловање каузатора може 
схватити или као стимулишуће или дестимулишуће (Алановић 2013: 205).

Посебан тип перифраза чине конструкције са именицама типа предност, 
отказ и сл., где је непосредни ефекат каузације управо промена статуса објекта 
каузације, што се најбоље очитује у релативном односу према другим члановима 
какве заједнице или колектива: дати предност / отказ коме (Алановић 2013: 205).

Ако, пак, глагол дати допуњују именице изведене од когнитивних глагола, 
по правилу се добија перифраза са некаузативним значењем, односно перифраза 
као еквивалент одговарајућем когнитивном или когнитивно-комуникативном 
глаголу, а такве су дати закључак / мишљење / став / суд / оцену и сл. Специфич-
ност наведених перифраза јесте да, као по правилу, предвиђају модел реченице 
без обавезне реализације дативног објекта, који у овом случају не именује објекат 
каузације, већ само примаоца информације, која с њим не мора стајати ни у как-
вој непосредној вези: дати суд о радничком протесту; дати некоме оцену о ре-
зултатима истраге. Предлошки изрази у датим реченичним моделима допуњују 
именице суд и оцена, те фигурирају као неконгруентни атрибути, који предста-
вљају корелативе одговарајућих пропозиционих или тематских објеката: судити 
о радничком протесту; оценити резултате истраге (Алановић 2013: 205).

Глагол дати може се појавити и у перифразама које се сврставају у кауза-
тивне конструкције трансформативног или модификативног типа (Алановић 
2011: 46), када ефекат каузације није покретање на деловање, већ интервенција у 
физичкој сфери објекта каузације, при чему овај функционални глагол допуњују 
резултативне именице типа пољубац, ударац, чвргу, шамар и сл.

5. Закључак

Истраживање је показало да глагол дати у перифрастичном предикату 
нема своје лексичко значење или има ослабљено. Функционално је обележен као 
носилац граматичких, категоријалних информација и може да унесе семантичке 
модификације у предикатско-аргументску структуру. Именица у перифрастич-
ном предикату је најчешће носилац лексичког значења.

Такође, анализа је показала да семантичка (не)еквивалентност перифрас-
тичног предиката и одговарајућег простог предиката пунозначног глагола пру-
жају оправдање за њихово напоредно постојање у језику. Разлике које постоје 
у значењу између прерифрастичног предиката с глаголом дати и одговарајћег 
простог предиката, а које се јављају као последица немогућности да се искључи-
во морфолошким средствима изразе све семантичке и прагматичке варијанте, 
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утичу на то да перифрастичне предикатске конструкције постану често и радо 
употребљаване у различитим ситуацијама.

Анализа је показала да је перифрастични предикат са глаголом дати као 
функционалним глаголом веома заступљено језичко средство. Разлог томе су, 
свакако, вишеструке погодности које његова аналитичка структура пружа. Пре 
свега, то су могућност детерминације именице у перифрастичном предикату 
помоћу придева што доприноси прецизнијем и често концизнијем начину изра-
жавања, могућност замене глаголског дела у перифрастичном предикату чиме се 
постиже нијансирање значења, исказивање нових, додатних информација у од-
носу на једнолексемски предикат, као и избегавање монотоности и на лексичком 
и на синтаксичком нивоу, а понекад и тежња ка еуфемизацији ради избегавања 
неугодне или непристојне, опасне или погрешне конотације или потреба да се 
ситуација прикаже сликовитије, упечатљивије, снажније, уверљивије. 

 Спроведена анализа је, такође, показала да је перифрастични предикат са 
глаголом дати веома погодно језичко средство изражавања у публицистичком 
стилу. Утврђено је, између осталог, и то да употреба перифрастичног предиката 
са глаголом дати може допринети већој информативности и перцепцији поруке 
која се њиме преноси.

Свакако се намеће и питање шта је то што омогућује промену његовог се-
мантичког статуса – од глагола самосталног семантичког садржаја до готово 
потпуно десемантизоване глаголске лексеме, као и то због чега учествује у де-
компоновању глагола и у формирању перифрастичних конструкција. Одговор 
на ово питање може бити неспецификованост његовог примарног семантичког 
садржаја, што му уједно обезбеђује статус прототипичног представника групе 
глагола давања, у коју се још могу уврстити лексеме: поклонити, даровати, дос-
тавити, уручити, уступити итд. Неспецификованост семантичког садржаја 
овог глагола огледа се у непостојању одговарајуће диференцијалне семе која би 
значење обележила у погледу начина на који се радња давања остварује или неке 
друге карактеристике. То му обезбеђује широк колокациони опсег и истовре-
мено постепено изблеђивање лексичке семантике, чиме постаје само ознака за 
категорију релације, усмерености и управљености.
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VERBAL PERIPHRASE wITH FUNCTIONAL VERB DATI (TO gIVE) 

Summary  

In this paper examples of periphastic predicates in which the verbal component is verb dati 
were researched. The goal of this paper is to point out specific syntactic-semantic characteristics of 
these constructions, in which the verb dati occurs as a lexical unit of discharged semantics, as so called 
functional verb associated with other units that constitutes various types of verbal periphrases denoting 
specific contents in that way. Based on examples from an electronic corpus of Serbian language examples 
of periphastic predicates with verb dati were analysed. Depending on lexical and semantic characteristics of 
nouns that the verb dati is connected with, as well as the way these compunds mark specific verbal activity, 
several types of periphrases with the above mentioned verb were noticed. The analysis proved that there is 
dependance between the usage of periphastic predicate with the verb dati and publicistic style in which this 
model of predicate is the most common. 

Key words: verb davati, syntax, periphastic predicate, verbal periphrasis, publicistic style
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Крагујевац

АДМИНИСТРАТИВНИ СТИЛ И ЈЕЗИЧКА РОДНА 
РАВНОПРАВНОСТ

Последњих деценија питањем родне равноправности баве се многе научне дисци-
плине, а посебно друштвено-хуманистичке. У лингвистици, поготово након другог та-
ласа Женског покрета, истраживања у овој области почињу да се интензивирају, тако да 
се данас питањем језичке родне равноправности баве бројне лингвистичке дисциплине, 
а у првом реду социолингвистика. циљ овог рада јесте анализирање родно равноправних 
лексема у означавању занимања, звања и именовања у административном стилу. Наиме, 
полази се од тврдњи констатованих у литератури да овај функционални стил показује 
највећи отпор према употреби женских облика за означавање занимања, звања и име-
новања. Методом анализе текста, на корпусу који припада поменутом функционалном 
стилу, анализирају се лексеме овог типа како би се утврдило колика је заступљеност 
лексема које се јављају у граматичком женском роду за означавање женског пола у срп-
ском језику. Закључује се да у административном стилу постоје устаљене конструкције и 
да се мовирани фемининум у корпусу ретко јавља. На крају, анализирају се и изванлинг-
вистички разлози овакве језичке праксе која није у складу са чињеницом да данас жене са 
мушкарцима деле готово сва занимања и да у српском језику постоје сви услови да се, на 
различите начине, произведу лексеме којима би се маркирао женски пол.

Кључне речи: родна равноправност, административни стил, занимања

1. Увод

Водећи се чињеницом да језик није једнообразан већ се разликује по мно-
штву параметара, можемо говорити о диференцијацији или раслојавању језика 
(Кликовац 2008: 111). Иако аутори предлажу различите поделе раслојавања јези-
ка (в. Прањић 1985; Радовановић 1986; Прањковић 1996; Катнић Бакаршић 1999; 
Тошовић 2002; Бугарски 2003), једна од увек присутних категорија јесте раслоја-
вање према сферама употребе језика тј. функционално раслојавање. Језик се 
функционално раслојава на функционалне стилове. Диференцирање језика по 
функционалним стиловима такође није јединствено од аутора до аутора. С об-
зиром на чињеницу да се језик развија и мења упоредо са променама у друштву, 
мењају се и класификације стилова и подстилова. На пример, Бранко Тошовић 
(2002) уводи класификацију од шест међустилова које дефинише као стилове 
који имају особине најмање два функционална стила. С друге стране, опште је 
прихваћена подела на пет функционалних стилова: административни, научни, 
публицистички (тј. публицистичко-новинарски), разговорни и књижевноумет-
нички (белетристички) (шушањ 2010: 3).

Административни стил претежно се остварује у писаној форми и одликују 
га унифицираност, шематизованост и ограниченост. Наиме, функција текстова 
који припадају овом стилу јесте званична комуникација између појединаца, ин-
ституција, држава, државника као и комбинација поменутих (Катнић Бакаршић 
1999: 31). Премда га многи лингвисти карактеришу у негативном светлу као стил 
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који је ограничен (в. Кликовац 2008: 127) и пун плеоназама (Силић 2006: 66), М. 
Катнић Бакаршић (1999: 32) напомиње да дати стил не би требало посматрати 
као ‘ни добар ни лош’, већ као стил који је прилагођен сфери у којој делује и 
функцији коју има за циљ да оствари. Посматрано са граматичког аспекта, овај 
стил је номиналан (Катнић Бакаршић 1999: 31; Силић и Прањковић 2005: 379), 
задатих структура и морфолошки и лексички ограничен (Силић 2006: 351). 

Треба рећи да се административним стилом пише велики број разноли-
ких језичких форми, попут одлука, закона, потврда, рачуна, извештаја, молби 
и других, те да сам стил поједини аутори деле на подстилове. Тако, на пример, 
Тошовић (2002: 287) разликује законодавно-правни, пословни, дипломатски, ин-
дивидуално-потврдни и кореспонденцијски подстил2. У оквиру овога рада адми-
нистративни стил биће посматран као целина, без поделе на подстилове.

Иако су полемике на пољу родне равноправности све чешће последњих де-
ценија, само питање родне равноправности никако не представља нову тему јер 
су се жене, кроз историју, одувек бориле за своја права и видљивост у различи-
тим сферама и друштвима. Данас, под термином родна равноправност подразу-
мева се једнака моћ, заступљеност и учешће оба пола у свим сферама јавног и 
приватног живота (Савић 2009б: 318). Још је у Универзалној декларацији о људ-
ским правима Уједињених нација из 1948. године, у Члану 1, наведено да су сва 
људска бића рођена слободна и једнака у достојанству и правима. С друге стра-
не, родна равноправност у језику јесте тема која све више заокупља како домаће 
тако и стране лингвисте. Захваљујући великим променама у друштву које су се 
збиле у другој половини двадесетог и двадесет и првом веку када жене почињу 
да се активирају у свим друштвеним сферама и деле готово сва занимања са 
мушкарцима, језици почињу да се мењају у складу са овом друштвеном праксом. 
Језичка родна равноправност подразумева вид понашања у писаној и говорној 
језичкој пракси којим се помоћу језика указује на схватање о равноправности 
полова у друштву (Савић 2009б: 318).

На нашим просторима, у току последње деценије, донешени су бројни зако-
ни, правилници и регулативе којима се, барем формално, дефинише једнак ста-
тус мушкараца и жена по свим питањима. Полазећи од Устава Републике Србије 
из 2006. године, Закона о равноправности полова (2009), Националне стратегије 
за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (2009), 
па све до Акционог плана за спровођење Националне стратегије за побољшање 
положаја жена и унапређивање родне равноправности (2010) (шарановић et al. 
2014: 185) указује се на значај који родна равноправност има за друштво.

У србистици, с друге стране, долази до већег интеровања научне заједнице 
за овај проблем, али не и до већег броја научних радова и студија које се де-
таљније баве анализом тренутног стања када је у питању коришћење родно рав-
ноправног језика у различитим дискурсима. Са већим интересовањем долази и 
до опречних мишљења, те се доминантно издвајају две групе: прва, која заступа 
став да језик у сваком тренутку мора осликавати промене у друштву и да се род-
но осетљиви термини и конструкције морају доследно употребљавати кад год је 
то могуће (најгласнија представница ове групе у србистици јесте Свенка Савић), 
и друга, која употребљавање родно равноправних термина по сваку цену, па и 
тамо где поједине лексеме нису у широј употреби језичке заједнице, сматра на-

2 Видети поделу према Бадурина и Ковачевић (2001: 480)
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сиљем над језиком (Пипер 2009) и примером родне неравноправности јер се на 
овај начин спречава стварање општих појмова (Радић 2010: 55).

У овом раду полази се од чињенице, већ констатоване у литератури, да ад-
министративни стил у српском језику показује највећи отпор према продору 
женских облика за означавање занимања и титула (в. Глушица 2006: 11). Рајка 
Глушица (2006: 11) такође додаје да је у административном стилу, који обилује 
устаљеним конструкцијама, готово немогуће наћи неки мовирани фемининум тј. 
производ творбеног процеса којим се обележавају разлике у полу.

Овим проблемом, на нашем простору, готово да се нико није детаљније 
бавио, а поготово не када је у питању детаљна анализа на одређеном корпусу. 
Закључци о одсуству женских облика за означавање особа женског пола у адми-
нистративном стилу углавном су засновани на субјективним запажањима аутора 
као читалаца текстова који припадају поменутом функционалном стилу. У раду 
се полази од хипотезе да српски језик неће бити ‘родно равноправан’ при дослед-
ној употреби женских облика за означавање занимања, звања и именовања које 
обављају жене, али да ће се у корпусу свакако наћи одређене лексеме које ће по-
тврдити да се језичка пракса ипак мења у складу са друштвеним променама.

2. Метод

За потребе анализе одабраног корпуса коришћена је метода анализе текста. 
Анализирани су насумично одабрани текстови стручних Већа3 Универзитета у 
Крагујевцу у свим областима (друштвено-хуманистичка, медицинска, технич-
ко-технолошка, уметничка, природно-математичка) у протеклих шест месеци. 
Текстове су сачињавале различите врсте административних форми, а превас-
ходно извештаји, предлози и одлуке. При анализи текстова коришћене су кван-
титативна и квалитативна анализа. У обзир су узети само текстови који су се 
односили на правне форме везане за кандидаткиње јер се претпоставило да ће се 
све лексеме граматичког женског рода за означавање особа женског пола које се 
буду нашле у корпусу наћи управо у овим текстовима. 

3. Анализа језичког материјала

У оквиру поменуте анализе, укупно је анализирано 29 текстова, различи-
те дужине, који су објављени на сајту Универзитета у Крагујевцу, у делу Већа, 
у претходних шест месеци. Текстови су одабирани насумично, из сваке од пет 
стручних области у оквиру којих се Већа одржавају на месечном нивоу. Мето-
дом анализе текста најпре су утврђене све лексеме које су се нашле у корпусу 
за означавање занимања, звања и именовања. Затим је квантитативном анали-
зом уз помоћ Microsoft Office програма excel 2010 статистички израчунат укупан 
број лексема у различитим категоријама и проценат тј. однос употребе лексема 
у мушком роду за представнице женског пола према лексемама женског грама-
тичког рода за означавање женског пола. Даље је анализирана природа датих 
лексема, како би се установило да ли постоје одређене лексеме код којих се увек 
употребљава мушки, односно женски род за особе женског пола као и разлози 
овакве језичке праксе. 

3 http://kg.ac.rs/sednice_sv.php
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Скраћене форме (попут ‘ред. проф.’, ‘инж.’ итд.) нису узимане у обзир јер из 
скраћене форме није видљиво да ли се о особи говори у женском или мушком 
роду. По мишљењу појединих лингвиста (в. Савић et al. 2009а: 18), скраћене фор-
ме су управо још један од начина сакривања тј. избегавања коришћења женског 
облика. 

 У обзир такође нису узимана ни питања/поставке из административних 
образаца који су униформне природе, већ само текст који су кандидати или ко-
мисија уписивали као одговоре и образложења.

4. Резултати

За анализу језичког материјала искоришћено је 29 административних тек-
стова, са 29 редовних седница Већа Универзитета у Крагујевцу објављених на 
сајту Универзитета у периоду од децембра месеца 2015. до маја месеца 2016. го-
дине, и то: 7 из области друштвено-хуманистичких наука, по 6 из области ме-
дицинских и природно-математичких наука, и по 5 из области техничко-техно-
лошких наука и уметности. Са сваке седнице, насумично је биран по један текст, 
без обзира на дужину и врсту правног обрасца. Једини критеријум за одабир 
био је да се у датом тексту налазе женска имена, како би се утврдило да ли и у 
којој мери се за особе женског пола користе лексеме које су граматички женског 
рода. Укупно је анализирано 12 извештаја, 13 одлука и 4 предлога. Извештаји су 
представљали најобимнији језички материјал, док су одлуке и предлози имали 
знатно краћи обим. 

На основу анализираног језичког материјала ексцерпирана је укупно 771 
лексема за означавање занимања, звања и именовања, граматички мушког 
и женског рода, у једнини и множини. Укупан број различитих лексема, без 
понављања, чинило је 100 лексема приказаних у Табели 1. 
кандидат (85) истраживачи (5) декан (2) сарадници (1)
кандидаткиња (82) чланови (5) председник (2) пројектни официр (1)
докторанткиња (62) истраживач (4) учесник (2) министарка (1)
мигранти (53) аутори (4) секретар (2) магистар (1)
доцент (50) носилац (4) асистенти (2) инжењер сарадник (1)
ванредни професор (45) студент (4) истраживач сарадник (2) професори (1)
наставник (35) координатор (4) наставници (2) дипломирани инжењер (1)
члан (29) припадници (3) научни саветник (1) расисткиња (1)
асистент (29) ванредни професори (3) инжењер приправник (1) стручњаци (1)
пацијенти (19) ремигранти (3) пацијент (1) националисткиња (1)
ауторка (16) болесник (3) послодавац (1) колега (1)
редовни професор (15) службеници (3) странке (1) математичар (1)
ментор (14) болесници (3) виши лектор (1) техничар (1)
испитаници (14) саговорник (3) теоретичари (1) рецезент (1)
аутор (12) тренер (2) потпредседник (1) тужиоци (1)
доктор наука (11) стручни сарадник (2) појединци (1) реципијент (1)
професор (9) специјалиста интерне медицине (2) правници (1) учесници (1)
инжењер (8) доценти (2) намештеници (1) руководилац (1)
пројектант (8) магистар наука (2) предавач (1) дипломирани математичар (1)
кандидати (8) едукатор (2) стручни сарадници (1) билингвали (1)
сарадник (7) демонстратор (2) корисник (1) полазници (1)
коаутор (7) редовни професори (2) представници (1) метеоролог (1)
запослени (6) стипендиста (2) оператер (1)
студенти (6) послодавци (2) лекар (1)
асистент приправник (6) кореспондент (2) формалисти (1)
судије (5) доктор медицине (2) лекар опште праксе (1)

Табела 1. Лексеме које су се јавиле у корпусу са бројем понављања

Као што се да закључити из Табеле 1, доминантан је број оних лексема које 
се су се јавиле у мушком роду, а за означавање особа женског пола. Наиме, од 
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укупног броја лексема, у корпусу се нашло само 6 лексема (са понављањима 
163) граматички женског рода да означе особу женског пола (6%), док су остале 
лексеме биле написане у мушком роду једнине – њих 59 (59%) и мушком роду 
множине – 35 (35%) лексема. Лексеме дате у мушком роду множине могу се по-
делити у две групе. Прву чине оне које се односе на групу особа женског пола 
или групу жена и мушкарца, док другу чине оне именице које су употребљене у 
генеричком смислу. У читавом корпусу, ниједном није употребљена паралелна 
форма, ни код прве ни код друге групе именица датих у множини (нпр. студен-
ти и студенткиње). Постојао је и одређених број примера код којих је именица 
мушког рода у једнини употребљена у генеричком смислу.

Родно равноправних лексема у читавом корпусу било је 6, и то: кандидат-
киња, докторанткиња, ауторка, расисткиња, националисткиња и министар-
ка, од којих су се одређене понављале (в. Слику 1). Треба рећи да су се све ове 
лексеме доминатно јавиле у области друштвено-хуманистичких наука (са по-
нављањима 159 пута, од укупних 163) што недвосмислено показује да су, ипак, 
научници у области друштвено-хуманистичких наука најслободнији када је у 
питању употреба родно равноправног језика. 

Родно равноправне лексеме јавиле су се највише у области језичких наука, а 
затим економије и права. 

Слика 1. Родно равноправне лексеме са бројем понављања по научним областима

Имајући у виду основна правила синтаксе српског језика, да се именице 
мушког и женског рода употребљене заједно слажу са глаголом у мушком роду 
(→Учитељица и наставник су говорили), можемо закључити да је генеричка упо-
треба именица мушког рода (и у једнини и множини) оправдана овим принципом 
али и принципом језичке економије. Такође, поједини лингвисти су мишљења 
да, уколико не будемо имали овакву језичку праксу, произвешћемо сметње бу-
дућим генерацијама у стварању општих појмова јер се једино коришћењем истог 
облика за оба пола може говорити о истинској родној равноправности (Радић 
2010: 55). С друге стране, наш корпус броји и примере попут кандидат је закљу-
чила који су у супротности са основним правилима синтаксе српског језика и 
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једнаке су конструкцијама попут ‘он је рекла’, како и примере неконзистентне 
употребе лексема где се, у оквиру истог текста, иста особа женског пола негде 
именује као кандидат, а негде као кандидаткиња. Све ово показује да известан 
напредак у домену коришћења родно равноправих лексема свакако постоји али 
и да је српски језик тек на почетку процеса увођења родно равноправних лексе-
ма у свакодневну језичку праксу.

Иако се из Табеле 1 може закључити да се лексеме кандидат и кандидат-
киња јављају готово исти број пута (85:82), потребно је имати у виду да се лексе-
ма кандидаткиња јавила у само три текста, а кандидат у готово свим осталим 
што само говори у прилог томе да су одређени аутори у оквиру свог текста дату 
лексему поновили велики број пута, а никако да се ове две лексеме користе го-
тово подједнако. 

Такође, уколико се осврнемо на сам избор лексема које су се нашле у кор-
пусу, можемо закључити да се одређене лексеме за означавање звања попут ре-
довни професор, доцент и сличних никада неће јавити у женском роду, док ће 
лексеме које служе за именовање особе попут докторанткиња или ауторка 
бити присутне.

5. Закључак 

На основу свега изнетог, може се закључити да административни стил срп-
ског језика и те како обилује формама граматички мушког рода за особе како 
мушког, тако и женског пола када су у питању именице за означавање занимања, 
звања и именовања. Анализа датог корпуса такође је показала да су се одређене 
лексеме јавиле у женском роду за особе женског пола што свакако показује мали 
помак у коришћењу родно равноправних облика. С друге стране, чињеница да 
се ниједна лексема у множини није јавила у паралелном облику, тј. у женском и 
мушком роду истовремено, илуструје снагу језичке економије али и чињеницу 
да се мушки род и даље сматра генеричким. 

Извесно је да српски језик поседује категорију граматичког рода у одређе-
ним врстама речи међу које се убрајају и именице тако да именицу није могуће 
употребити без ознаке граматичког рода. Такође је извесно да српски језик посе-
дује и сва потребна средства да, на различите начине, маркира лексеме за женски 
род. Ипак, у пракси, за означавање занимања, звања и именовања особа женског 
рода у административном стилу доминантно се користе именице мушког рода. 

Данас, жене и мушкарци данас деле готово сва занимања. Мушкарци су 
одавно постали кувари и помоћници, као што су жене постале професорке, ди-
ректорке и менаџерке, те разлог овакве језичке праксе треба свакако тражити и 
у изванлингвистичким факорима као што је патријархална традиција и систем 
вредности који она носи. Уколико се још једном вратимо на дефиницију родно 
равноправног језика која подразумева да се понашањем у језичкој пракси иска-
зује схватање о равноправности полова у друштву, можемо закључити да ће се у 
српском језику коришћење родно равноправних лексема свакако интензивира-
ти, али и да на основу оваквих резултата анализе не можемо очекивати систем-
ска решења овог питања у ближој будућности. 
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ADMINISTRATIVE STYLE AND LANgUAgE gENDER EQUALITY

Summary

In the last decades, the question of gender equality is studied in many scientific disciplines, especially 
in social sciences and humanities. In linguistics, particularly after the Second Wave of the Feminist move-
ment, the research in this field began to intensify, so that there are many linguistic disciplines today that 
study the problem of language gender equality. The aim of this paper is the analysis of gender (un)biased 
lexemes for professions and titles in the administrative style. Namely, we started from the fact that this func-
tional style is highly intolerant when it comes to the use of feminine forms for professions and titles. These 
types of lexemes were analyzed in the corpus material belonging to the mentioned functional style in order 
to determine the level of occurrence of grammatically feminine lexemes signifying female gender in Serbian. 
It was concluded that the administrative style in Serbian has schematized constructions and that feminine 
forms are rarely found in the corpus. Finally, we analysed extralinguistic factors of this language practice 
which is not in accordance with the fact that women share almost all professions with men today and that 
the Serbian language has all preconditions to mark lexemes signifying feminine gender in different manners. 

Keywords: gender equality, administrative style, professions
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Ниш

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПРОЗОДИЈСКЕ НОРМЕ  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ НА ПОДРУЧЈУ  
КОСОВСКО-РЕСАВСКОГ ДИЈАЛЕКТА

У раду се проверава степен познавања прозодијске норме српског језика у основним 
школама на територији косовско-ресавског дијалекта. Истраживање је спроведено над 
200 ученика седмог и осмог разреда двеју крушевачких основних школа. Ученици су по-
пуњавали упитник који су дизајнирали аутори рада за потребе истраживања, а којим се 
настојало проверити познавање теоријског и практичног знања из области прозодије срп-
ског језика, али и ставова према поменутој области. Добијени подаци обрађени су кванти-
тативним путем помоћу софтверског пакета SPSS 20.0, уз њихову дескриптивну анализу. 

Кључне речи: косовско-ресавско подручје, основна школа, прозодијски систем, 
имплицитна граматика квантитативна анализа

1. Увод

Прозодијски систем српског стандардног језика базиран је на новоштокав-
ским дијалектима који су му у основици. Његова кодификација везује се за рад 
Ђура Даничића, који је, проучавајући акценте на Вуковом материјалу, уобличио 
систем који се и данас састоји од шест прозодема3: четири акцента и неакцен-
тованe дужинe и краткоћe. Иако компликован и сложен, уврштен је у наставне 
планове и програме основних и средњих школа и један од наставних циљева и 
задатака јесте овладавање основним правилима његовога функционисања – ово 
је уједно и један од најизраженијих проблема у настави српског језика, поготову 
у школама на дијалекатским подручјима удаљеним од стандардног језика, о чему 
сведоче и нека ранија истраживања (Ђуровић 1996: 139; Јокановић Михајлов 
2012: 40). Разлози за овакво стање леже и у тежини саме материје, али и недо-
вољном усавршавању наставника у овој области. Постојећи наставни планови 
и програми не дају довољно простора говорној култури, на шта упозоравају и 
методичари српског језика (Брборић 1998: 520; Јањић 2008: 83). 

У овоме раду анализирају се резултати спроведенога истраживања са циљем 
да се на конкретним примерима утврди теоријско и практично знање ученика из 
области прозодије, али и да се испитају ставови ученика према самој материји. 
Резултати истраживања биће представљени у аналитичком делу рада, да би се у 
последњем делу предложила нека методичка решења за организовање наставе, 
са нагласком на употреби имплицитне граматике. 

1 nina.sudimac@filfak.ni.ac.rs / ninna_91@yahoo.com
2 aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs
3 Правила о диструбуцији акцената постоје и огледају се у следећем: на инцијалном слогу може 

стајати било који акценат, на унутрашњим слоговима само акценти узлазне интонације, док је 
финални слог неакцентован. Једносложне речи могу имати само силазне акценте. 
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2. Претходна истраживања

Као полазиште у истраживању узети су ставови и схватања изнети у прозо-
дијској, методичкој и социолингвистичкој литератури. 

2.1. Истраживања лингвиста

Михаило Стевановић на првим страницама Књиге о акценту књижевног 
језика говори о дотадашњим проучавањима акцената, углавном Даничићевих 
следбеника, констатујући да се у науци о акцентима није далеко отишло од онога 
што је Даничић утврдио радећи на Вуковом материјалу4. 

Радосав Ђуровић указује на чињеницу да су јужни дијалекти најудаљенији 
од стандардног језика, нарочито у ортотонији, и да велике потешкоће имају 
наставници и ученици у њеном савладавању, а након тога издваја погодан ди-
дактички материјал за увежбавње акцената (Ђуровић 1996). На сличан начин 
говори и А. Пецо, истичући да је употреба локалног говора и књижевних дела 
кључна за усвајање стандардних акцената (Пецо 1991). 

Јелица Јокановић Михајлов бави се питањем говорне културе, а резултат 
њених дугогодишњих истраживања систематизован је у књизи Прозодија и го-
ворна култура, која је, према речима аутора, намењена студентима филолозима, 
спикерима и новинарима, лекторима у медијским кућама и професорима у шко-
лама – свима који су заинтересовани за неговање говорне културе и успешан је-
зички наступ у јавности (Јокановић Михајлов 2012: 315). Разматрајући поменуте 
проблеме, Јокановић Михајлов наводи „да је многим наставницима нејасно како 
конкретно радити на развоју говорне културе, како поступати са ортоепским и 
акценатским материјалом, који метод користити” (Јокановић Михајлов 2012: 40). 
Ауторка даје низ могућности за организовање наставе акцената у школама – од 
формирања језичких поподнева у библиотекама, преко слушања снимака са хе-
зитационим паузама, читања текстова наглас и увежбавања вокативних облика 
речи, до вежби са проширивањем реченица. 

Конкретно истраживање у вези са познавањем акцената, али од стране 
нишких наставника, извршио је Миливој Поповић Мавид, аутор уџбеника Лепо-
та казане речи, у коме је представио резултате спроведене анкете. Резултати су 
били незадовољавајући: наставници су правили између 50 и 60 грешака, а неки и 
64, од укупно 70 питања.

2.2. Истраживања методичара наставе српског језика

Савремени методичари науке о српском језику залажу се за организовање 
креативних и модерних часова, који ће бити у корак са временом и чији ће ре-
зултати бити знатно квалитетнији од досадашњих. Њихова истраживања, резул-
тати и препоруке су значајни, свеобухватни и систематски5 (Маринковић 1994; 
Николић 1999; Илић 2006; Петровачки 2008).

4 Стевановић бележи да је „култури књижевног језика много више наудило традиционално зане-
маривање акцената при прављењу програма за наставу језика у надлежним телима, него што су 
језички стручњаци пишући одговарајуће уџбенике пропуштали да у њих унесу и обраду акцена-
та”  (Стевановић 1991: 9).

5 Њихова истраживања била су драгоцена за овај рад јер су упућивала на могућности процеса 
учења српскога језика и књижевности и отварала једну изузетну базу општих методичких са-
знања из области учења савременога језика. 
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Књига Милорада Дешића – Српски акценат с лакоћом − представља спе-
цијализован приручник намењен овој теми – савладавању српских акцената. У 
њему се најпре препоручују вежбе реченичног акцента, а потом следе вежбе за 
изговарање акцентованог слога: прво се увежбава квантитет, а онда квалитет 
акцената. Предвиђене су и вежбе за изговор постакценатских дужина, које пред-
стављају проблем ученицима на староштокавским говорним подручјима. 

Уџбеник у коме се предлажу разноврсне вежбе које могу бити корисне и 
продуктивне на часовима и уз помоћ којих се могу развијати говорни елементи 
код ученика јесте књига Марине Јањић – Савремена настава говорне културе 
у основној школи. Ауторка је предложила низ инвентивних метода, вежби, сце-
нарија и сл. Када је реч о настави акцената, посебно место припада раду Кон-
структивистички приступ настави прозодијског система савременог српског 
језика (Јањић–Лончар Раичевић 2014), на коме се темеље препоруке и вежбања 
за успешно овладавање српским прозодијским системом. Водећи се основним 
претпоставкама и постулатима конструктивизма – одсуства формализма и кли-
шетираних педагошких модела у настави − жели се максимално активирати уче-
ник, његова слобода мишљења и говора.

2.3. Проучавање ставова као битан путоказ ка проучавању акцената

Испитивање ставова, као збира нечијих мишљења и уверења, представља 
битно питање у социолингвистици, примењеној лингвистици и социофонетици 
(Лабов 1972а, 1972б; Купланд 1985, 2001, 2003; Купланд и Бишоп 2007). Ставови 
према језику, односно одређеним нивоима и областима у језику, спадају у ред 
веома битних социолингвистичких подручја и представљају веома важне факто-
ре у друштвеној интеракцији, а и добри су показатељи односа индивидуе или 
дрштвене групе према одређеној појави. 

Приликом проучавања ставова на прмеру енглеског језика показано је да се 
експлицитно и имплицитно исказани ставови разликују: поступа се онако како 
је пожељно и како мисли већина, а не како се заиста мисли (Гарет, Куплан и Ви-
лијамс 2003). Друга битна ствар везана је за постојање предрасуда и стереотипа 
који играју велику улогу у изношењу ставова (Гарет, Купланд и Вилијамс 2003, 
Хирага 2005; Купланд и Бишоп 2007). 

Пренето на план језика и наставе, проучавање ставова ученика може бити 
драгоцен извор за ученичко (не)познавање материје, позитиван/негативан од-
нос према часовима, али и у наставном планирању и дизајнирању часова. 

3. Истраживање

Главни циљ овога рада јесте испитивање теоријског и практичног знања 
ученика из области прозодијског система српског језика, али и њихових ставова 
према њему. Полазна истраживачка питања, на која желимо да добијемо одгово-
ре, огледају се у следећем:

1. Колики је ниво теоријског знања ученика из области прозодијског систе-
ма српског језика?

2. Колики је ниво практичног знања ученика из области прозодијског систе-
ма српског језика?

3. Какви су експлицитни ставови ученика према настави акцената и самој 
материји?
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У ту сврху спроведено је истраживање у марту 2016. године у двема ос-
новним школама на косовско-ресавском подручју, конкретније, у Крушевцу. У 
раду је коришћена дескриптивна и статистичка анализа добијених резултата 
истраживања уз помоћ софтверског пакета SPSS 20.0. Главни инструмент био је 
упитник подељен на два дела – први део се односио на испитивање знања уче-
ника из области прозодије, а други на испитивање њихових ставова. Од ученика 
је захтевано да први део упитика попуне подвлачењем акцентогеног места или 
уписивањем конкретне прозодеме, док се други део упитника састојао од десет 
наведених тврдњи на које је требало одговорити заокруживањем једног од два 
понуђена одговора: тачно/нетачно. Такође, упитником су прикупљени и со-
циодемографски подаци учесника: пол, старост, разред, школа, оцена из српског 
језка, (не)похађање музичке школе/драмске секције. Дакле, коришћена су пи-
тања затвореног типа код којих је садржина била контролисана у циљу добјања 
релевантних одговора.

Дијалекатски акценатски систем косовско-ресавског подручја се разликује 
од онога који је усвојен као стандарднојезички, те је то разлог његовог избора за 
спровођење истраживања. Учествовало је укупно 200 испитаника – 98 дечака и 
102 девојчице, анкетираних у двема крушевачким основним школама – „Јован 
Јовановић Змај” и „Вук Караџић”.

Табела 1: Табеларни приказ полне структуре испитаника

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid
Muški 98 49,0 49,0 49,0
Ženski 102 51,0 51,0 100,0
Total 200 100,0 100,0

У складу са тематиком упитника представљање резултата организовано је 
на два дела: први део рада бави се лингвистичко-прозодијском анализом ексцер-
пираних примера и у ту сврху анализирани су акцентогено место, исправност 
акцентованих облика, присутност хиперкорекције; у другом делу рада анализи-
рани су одговори у вези са ставовима испитаника који су приказани табеларно 
и графички. 

4. Анализа резултата спроведеног истраживања и дискусија

4.1. Анализа ученичких одговора на плану прозодије

Спроведеним истраживањем настојало се утврдити реално знање ученика 
на теоријском и практичном прозодијском нивоу у двема школама на терито-
рији косовско-ресавског подручја. 

Код првог теоријског питања, у коме је захтевано да се напишу називи ак-
цената у српском језику и прикажу њихове графичке ознаке, примећена је не-
уједначеност ученичких одговора – већи део испитаних ученика (70%) знао је 
да напише које врсте акцената постоје у српском језику, али су зато показали 
изузетно слабо познавање графичких ознака којима се обележавају акценти у 
српском језику (свега 28%). Уз то, ученици су показали да не познају појам по-
стакценатске дужине (19% позитивних одговора). 
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График 1. Процентуеални приказ тепријског (не)познавања акцената

Са друге стране, ученички одговори у погледу практичног решавања зада-
така представљају драгоцен материјал за лингвистичко тумачење прозодијских 
појава у језику и настави српског језика. Добијени одговори прилично су уједна-
чени и наводе на следеће закључке: 

• Могуће је успоставити корелацију између броја слогова у оквиру речи и 
њиховог одређивања. Најмањи број грешака се запажа у двосложним ре-
чима (кућа), док знатно више грешака ученици праве у речима које имају 
три слога (ученик), или више слогова. Такво стање у вези је са њиховим 
теоријским знањем – ученици веома добро знају да последњи слог никада 
није акцентован у српском језику и зато немају проблема са акцентовањем 
двосложних речи Наведени пример (ученик), који се јављао више пута код 
различитих ученика, показује да ученици нису сигурни у одређивању ак-
центогеног места и у оним речима чији изговор није проблематичан за ис-
питивану језичку плоху (Пецо 1985), и које су ученици читали онако како 
је очекивано (ученик) – поређењем акцентованих примера и прочитаних 
за потребу акустичке анализе.

У упитнику су се нашле речи и домаћег и страног порекла, те је анализирано 
и њихово акцентовање од стране ученика. Већи број позитивних одговора 
забележен је у речима словенског порекла, док је одређивање акцентоге-
ног места било проблематично и у двосложним и у вишесложним речима 
страног порекла (примери: балет, жетон, булевар, пародија, батерија). 
Од свих наведених позајмљеница, највише потешкоћа у решавању задата-
ка ученици су показали код романизама код којих је изворни акценат на 
последњем слогу и близак је српском акценту силазне интонације.6 Уз то, у 
косовско-ресавском дијалекту, као једном од староштокавских, постојање 
силазних акцената ван првог слога карактеристично је и у речима домаћег 
порекла, па зато овакво стање није неочекивано. 

• Анализа ексцерпираних примера упућује на постојање хиперкорекције. 
Тако, на пример, аналогијом према префиксираној форми пропевати (са 

6 У ранијим истраживањима показано је да је и у говору новинара проблематична ретенција цир-
кумфлекса ван првог слога у неким позајмљеницама (Судимац: саопштење на конференцији 
Студенти у сусрет науци, Бања Лука 2013).
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краткоузлазним акцентом на о) насталој метатонијским преношењем ак-
цента (певати), говорник погрешно акцентује облик прочитати (уместо 
прочитати) – погрешно из разлога што нема метатонијског преношења 
узлазних акцената (непрефиксирани облик носи краткоузлазни акценат 
на првом слогу читати) (РМС 2011). 

• Ученици који познају графичке ознаке за обележавање акцената српског 
језика су већином, уз незнатне грешке, давали тачне одговоре на задатак 
акцентовања једносложних речи. На узорку од 28% ученика, 80% учени-
ка је тачно урадило задатак – примери као што су коњ, део погрешно су 
акцентовани, али су у корелацији са говорном праксом ученика на косов-
ско-ресавској територији. 

• Питања вишег нивоа сложености представљала су препреку и за ученике 
који су показали одређени ниво знања код претходно описаних задатака. 
Пре свега, реч је о акцентовању хомографа и хомоформа, приликом чијег 
решавања је 90% ученика погрешно одговорило на ово питање. Такође, 
ученици се нису снашли ни код последњег практичног задатка – акцен-
товања антропонима у номинативу и вокативу једнине – примећено је да 
ученици мењују акценат речи у номинативу једнине и вокативу једнине 
(Маја : Мајо), што показује неразликовање квалитета акцената (што је 
према важећем наставном програму предвиђено за изучавање у шестом 
разреду основне школе). 

4.2. Анализа ученичких одговора – ставови према настави прозодије

Други део упитника односио се на испитивање ставова који ученици имају 
према настави прозодије. Приликом састављања упитника имали смо у виду 
чињеницу да ставови (као збир нечијих мишљења и уверења) снажно утичу на 
обликовање појединца и представљају веома битне показатеље (не)успешности 
наставе српског језика. Више је разлога због којих ученици имају негативан став 
према часовима акцената и њиховом изучавању – од тежина саме материје, пре-
ко традиционалне реализације наставе у школама, до предрасуда стечених на 
основу поступака наставника и вршњака. 

На прву тврдњу (Часови на којима смо учили о акценту су ми занимљиви)7 
41,5% ученика изјаснило се позитивно, док је 58,5% одговорило негативно. Ова-
кав процентуални распоред упућује на чињеницу да је већи број ученика не-
гативно расположен за учење акцената, али охрабрујуће делује чињеница да је 
велики број њих позитивно настројен према часовима оваквога типа. 

7 У заградама се налазе тврдње из упитника на које су ученици одговарали са тачно/нетачно – дате 
су оригиналне формулације.



Нина Судимац и Александар Новаковић 

155

График 2. Графички приказ ставова ученика у вези са занимљивошћу часова

Такав став ученика у вези је са одговорима добијеним на тврдњу да су 
акценти тешки за учење на коју је 67,5% испитаника одговорило потврдно, чиме 
је одмах потврђено да природа градива има битну улогу на формирање њиховог 
става и важна је карика у сагледавању целокупне ситуације. 

Анализа ученичких одговора спроведеног истраживања показала је да 
наставници запослени у двема испитиваним школама примењују препоручене 
методичке поступке, како би заинтересовали ученике и скренули њихову пажњу 
на једну овакву материју. Према томе, 70% ученика се изјаснило да је наставница 
својим наступом покушала да отклони предрасуде о акцентима. Да наставница 
заиста овако поступа и да њен став даје позитивне резултате потврђује чињеница 
да је 74,5% ученика рекло да старији другови никада нису говорили о акцентима 
као несавладивој материји. 

Марина Јањић у књизи Савремена настава говорне културе у основној школи 
као добар методички поступак на часовима говорне културе (тачније, акцената) 
истиче да ученике треба кориговати у погрешно изговореним и акцентованим 
речима у тренутку када се поменута грешка начини (Јањић 2008: 148). Такав по-
ступак практикују и наставници чији су ученици анкетирани, где се од укупног 
броја испитиваних ученика чак 70% изјаснило позитивно (на тврдњу: Настав-
ница ме стално исправља када погрешно изговорим одређену реч).
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График 3. Графички приказ одговора ученика у вези са радом наставника

 Већи део анкетираних ученика (58,5%) сматра да часови акцената нису 
занимљиви – претпостављамо да би процена био мањи да наставници у поме-
нутим школама користе рачунар и друге савремене вики-алате намење настави 
фонетике и акцената. У вези са тиме, 80,5% испитаника негативно је одговорило 
на тврдњу да наставница користи рачунар и друга савремена средства на часо-
вима акцената.

4.3. Иманентна граматика у настави српског језика као начин 
побољшања наставе прозодије српског језика8

Добијени и анализирани подаци у претходном делу овог рада упућују на 
чињеницу да (између осталог) настава српског језика није на задовољавајућем 
нивоу, испрва због тога што наставници српскога језика не остварују у потпу-
ности циљеве (и задатке) предвиђене наставним плановима и програмима. На-
име, као основни циљеви наставе српског језика истичу се: овладавање основним 
законитостима прозодијске норме српског стандардног језика од стране ученика 
на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати; развијање љубави пре-
ма матерњем језику и развијање потребе да се он негује и унапређује; поступно 
и систематично упознавање граматике и правописа српског језика. Прозодија, 
као битан језички феномен, представља камен спотицања ученика са простора 
староштокавских говора, који се од стандардног језичког варијетета разликују 

8 У овом раду методичке препоруке за побољшање и унапређење наставе прозодијског система 
српског језика базиране су на употреби и коришћењу иманентне граматике као једног битног и 
значајног средства – пре свега, због истраживања спроведеног у школама на косовско-ресавском 
подручју и очекивано позитивног ефекта њене примене у школама овог региона. Потребно је 
поменути да се постулати конструктивизма, као једне од водећих педагишких теорија базира-
ној на поставкама Виготског и Пијажеа, морају применити и реализовати на часовима акцената 
како би се као продукт добило дуготрајно и функционално знање. Конкретном употребом раз-
новрсних иновативних метода, у чијој је основи конкретна употреба језика, наставници морају 
заинтересовати ученике да заволе часове акцената, јер ће на тај начин научено бити употребљено 
у животу. Овде, пре свега, мислимо на употребу звучних читанки, коришћење филмских инсерта 
и аудио-записа који могу послужити за слушање стандрадног говора и његову репродукцију; 
свакодневно „стављање”  ученика у позицију да чита, глуми и користи живу реч како би савла-
дао све препреке у овладавању ортотонијом. 
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у погледу непостојања четвороакценатског система. Од важности за наставни-
ка српског језика јесте и указивање на разлике у прозодији између локалног и 
стандардног језика, јер ће једино на тај начин ученици бити свесни лепоте свога 
дијалекта, али и важности познавања стандарднојезичке норме.9 

Ниподаштавање дијалекта има два вида – институционализовани и неин-
ституционализовани. Институционализовани срећемо у школи где се деци ре-
тко кад објашњава разлика између стандарда и дијалекта, где се ретко објашњава 
да је настајање стандарда условљено историјским, социјалним, економским и 
политичким околностима и да је сваки дијалекат могао у неком другом склопу 
тих околности да послужи као основа за стандард. Због тога се дијалекат често 
схвата као погрешан или ружан, а не као равноправно средство изражавања које 
је у неким околностима и једино нормално средство изражавања и општења. Ни-
подаштавање дијалекта у средствима јавног општења на пола је пута ка инсти-
туционализованом јер званично донета одлука да се дијалекат не сме користити 
ни у ком случају, али је незванично правило да га треба увек избегавати (Рајић 
1981: 245). Схватање да књижевни (стандардни) језик и дијалекат стоје у односу 
норме и девијације треба сузбијати правилно организованом наставом српскога 
језика. На наставнику је да ученицима укаже на то да ниједан дијалекат не треба 
поистоветити са стандардом – постоје они који су у његовој најужој основици, 
као и они коју су удаљени од њега. Стандардни језик је наддијалекатски, за који 
се бирају најпогодније структуре у свим језичким нивоима. Зато је од изузет-
не важности навикавати ученике да прихватају и уважавају друге без обзира на 
дијалекатске, националне, верске, родне или сличне разлике. Само онај ученик 
који прихвати друге такве какви јесу, неће се осећати мање вредним због сво-
га говора, те неће тежити да се издигне из своје животне свакодневнице. Павле 
Ивић је приметио у каквом се незавидном положају налази говорник са подручја 
Ниша суочен са српским стандардом: ,,Две су простране области структуралних 
разлика које треба да савлада Нишлија приликом усвајања стандардног језика: 
акцентуација (тачније, прозодија речи) и исказивање падежних односа. Показује 
се да се, упркос свему, падежни облици и њихова употреба могу некако научити, 
али да усвајање прозодијске структуре у најбољем случају остаје на пола пута. 
Акценти се могу изговорити на њиховом новоштокавском месту, али је готово 
немогуће заменити један акценат системом од четири јединице које се међу со-
бом разликују суптилним особеностима и уз то научити у којој од многих хиља-
да речи треба употребити коју од те четири јединице” (Ивић 1998: 11−12).

 Претходно речено никако не значи да ученици треба да се задовоље тиме 
што ће се користити само сопственим дијалектом. Важност учења стандардног 
српског језика остаје неоспорива, јер су стандардни језик и култура говора нео-
пходни и на улици, и у продавници, администратнивним и културним устано-
вама (Јањић 2008: 10). Наставник српскога језика мора свакодневно указивати 
на лепоте стандардног језика и његових дијалеката. Само на тај начин ће пре-
дупретити појаву хиперкорекције, која дефинитивно има кретање бумеранга – 
враћа се у тренуцима када је најмање потребна. Кључ успеха засигурно лежи у 
рукама наставника, односно у његовој стручности и способности организације 
наставног процеса да, путем добро осмишљене наставне игре, ученици, који су 

9 ,,Најбољи наставници српског језика” постају ,,они који се труде да помире дијалекат и књи-
жевни језик повезујући их у нераздвојну целину, у којој сваки од њих има своје место и значај”  
(Јањић 2004: 423).
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у центру наставе, властитим активностима дођу до успеха, односно предупређи-
вања појаве хиперкорекције. За успешније проучавање нормативне граматике 
потребна су стална проучавања и праћења најчешћих потешкоћа до којих дола-
зи у процесу овладавања нормативном граматиком – у овом случају праћењем 
појаве феномена хиперкорекције – као и откривање различитих начина уз помоћ 
којих ће се овладати нормативном граматиком.10 Једна од таквих могућности 
јесте и коришћење ученикове својствене – иманентне граматике (постојећих 
језичких компетенција)11. У том смислу, од велике важности за наставника, а 
поготову за ученика јесте описивање сличности и разлика између иманентне и 
нормативне граматике, одређивање најчешћих одступања од ње, као и описи-
вање методичких поступака и метода који би требало да допринесу успешном 
усвајању исте (Алерић 2006: 190).12 У свему овоме морамо поћи од поштовања 
ученикове личности, као и његовог емотивног односа према локалном говору. 
Не само да наставник треба врло пажљиво да говори о локалном говору својих 
ученика, већ њихово језичко искуство мора бити полазна основа приликом об-
раде граматичких јединица (Јањић 2004: 410). 

Ученици најбрже уче оно према чему имају позитиван став; у овом случају, 
то је дијалекат којим говоре, те је у изучавање прозодијске норме најприхватљи-
вије кренути успостављањем разлика између дијалекта и стандардног језика, 
поштујући притом специфичности говора сваког ученика. Наставник ће свако-
дневним праћењем и радом са ученицима дефинисати најчешће грешке својих 
ученика у говору, те правилним приступом13 ученике навикнути да се користе 
језиком поштујући правила стандардног језика. Ученику ће од велике важности 
приликом учења бити могућност повезивања новог знања са старим, искустве-
ним знањем. Зато је за онога који жели овладати неким новим знањем најбоље 
да пре или током учења покуша истражити има ли у новом знању онога што је у 
већој или мањој мери део његовог старог знања и што му је већ познато. Ученик 
би, дакле, у новом знању најпре морао препознати старо знање, односно развити 
свест о свом постојећем знању, а затим открити разлику, тј. одредити шта је у 
новом знању за њега уистину ново. Након што познате елементе уочи, може их у 
већој мери занемарити, а своју пажњу усмерити на оно са чиме се у новом знању 
сусреће први пут. 

10 У свом природном комуникацијском окружењу дете може потпуно изразити без икаквих кому-
никацијских потешкоћа јер употребљава језик културе којој припада и с којом се идентификује. 
Међутим, дете наилази на потешкоће када се од њега очекује комуникација не само на другом јези-
ку, него и на стандарду. Стандард је у том тренутку за дете такође други, страни језик, с којим се не 
може поистоветити због његове артифицијелности (Ковачевић – Павличевић Франић 2002: 83). 

11 Иманентна граматика јесте граматика неког органског идиома. Не означава једниствену кате-
горију јер постоји више органских идиома, односно више иманентних граматика. Чак ни је-
зички састав једног органског идиома, утемељен на једној иманентној граматици, не мора због 
индивидуалних особина сваког појединца произвести сасвим исти завичајни идиом. Завичајни 
идиом утемељен на истој иманентној граматици код једног појединца може бити остварен на 
један, а код другог на други начин. Зато иманентна граматика подразумева: део који се подуда-
ра са језичким саставом неког завичајног идиома; језичким саставом неког другог, ближег или 
удаљенијег идиома, с којим појединац долази у додир; део који се подудара са стандардним иди-
омом, који одговара стандарднојезичкој норми (Алерић 2006: 193). 

12 О коришћењу иманентне граматике у настави падежа на подручју призренско-тимочког дијале-
кта видети у Јањић (2004) или Јањић (2005).

13 Под правилним приступом се пре свега подразумева чињеница да ће наставник у изучавање 
стандарднојезичке норме кренути од постојеће језичке кометенције (сваког ученика); другим 
речима, наставник ће кренути у њено изучавање од онога што је ученику у складу с начелима 
поступности и зорности (Тежак 1996: 93−110).



Нина Судимац и Александар Новаковић 

159

5. Закључак

Спроведено истраживање представља покушај проучавања прозодијске 
норме на једном делу српске језичке териотрије. Захваљујући анализи резултата 
на лингвистичком плану добијене су корисне смернице и за науку и за оне који 
се баве планирањем наставе и писањем школских програма. 

Анализом ученичких одговора установљено је да тренутна, традиционална 
настава не даје добре резултате кад аје реч о овладавању прозодијским системом 
стандардног српског језика. Ученици су приликом решавања теоријских питања 
у упитнику показали да не знају основна правила акцентовања (само 28% учени-
ка је знало графичке ознаке за обележавање акцената). Одговори на конкретне 
задатке нису били на задовољавајућем нивоу – највећу препреку представљало 
је акцентовање хомографа и антропонима (преко 90% негативних одговора), али 
и уз чињење грешака приликом акцентовања вишесложних речи. Уочено стање 
наводи на закључак да се теорија учи напамет без икакве практичне примене – 
описаном стању треба придодати и велики број ексцерпиранх хиперкоригованх 
облика, који су још једна лоша последица традиционалне наставе у школама.

Са друге стране, експлицитно изнесени одговори у другом делу упитника 
упућују на чињеницу да ученицима нису занимљиви акценти (сама материја), 
као ни часови на којима се обрађује садржај, и да су, можда, овакве ставове из-
носили у складу са својим (не)знањем, незаинтересованошћу и одсуством жеље 
да себи приближе једну овакву материју: да су слику својих часова акцената пре-
нели на папир и унели у своје одговоре. Потребно је све наведене препоруке реа-
лизовати, почевши од употребе иманентне граматике, преко примене рачунара и 
конструктивизма и стављања ученика у први план, како би се ова област српског 
језика приближила ученицима и постала савладива. 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PROSODIC NORM IN THE ELEMENTARY 
SCHOOL IN THE AREA OF THE kOSOVO-RESAVA VARIETY

Summary

The paper verifies the degree of knowledge of prosodic norm of Serbian language in primary schools 
in the territory of Kosovo-Resava dialect. The study was conducted over two hundred students of the sev-
enth and eighth grade in Krusevac primary schools. Students filled out a questionnaire designed by the 
authors of the work for purposes of research, in order to check the knowledge of the theoretical and practical 
knowledge of prosodic Serbian language and attitudes towards the mentioned field. The obtained data were 
analyzed quantitatively by using the SPSS software package 20.0. The results are presented in percentages 
and in doing so we have tried to establish (in)existence of the correlation between the types of questions, 
the age and sex of respondents. Unfortunately, the results were not at a high level and showed that teaching 
accents is a stumbling block in adoption of prosodic norm. The reasons for this state of affairs are many and 
range from the nature of the course content (students find these contents boring and difficult) to incorrect 
application of teaching methods by teachers. In the second part, the authors, in addition to specifying the 
useful methodical instructions for organizing classes of prosodic system, pay special attention to the imple-
mentation of the implicit grammar as one of the important ways to overcome perceived problems in teaching 
accentology in primary schools in the territory of Kosovo-Resava dialect.

Key words: prosodic system, primary school, Kosovo-Resava area, quantitative analysis, implicit 
grammar  
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ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ РУСКИХ ГОВОРНИКА ПРИ 
УСВАЈАЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

У раду се разматрају правописне грешке руских говорника при усвајању српског је-
зика с циљем да се класификују, опишу и анализирају. Приликом класификовања греша-
ка пошло се од уобичајене поделе грешака у методици наставе страних језика на међује-
зичке грешке, које изазива деловање интерференције, и унутарјезичке грешке, настале 
услед непознавања унутарсистемских односа у језику који се усваја. Међујезичке грешке 
даље се могу класификовати према узроку интерференције, па се тако издвајају грешке 
изазване недиференцијацијом, супердиференцијацијом и реинтерпретацијом. У корпусу 
преовлађују међујезичке грешке, а због сличности рускe и српскe графије, највећи број 
међујезичких грешака изазива реинтерпретација, јер су српско и руско писмо слични у 
структурном погледу, али одређени елементи система имају различите функционалне 
вредности, што и узрокује грешке.

Кључне речи: правописне грешке, интерференција, руски као матерњи језик, српски 
као страни (инословенски) језик

1. Увод

Под појмом правописа обично се подразумева општеусвојени систем пра-
вила писања речи и употребе знакова интерпункције у једном језику (Раичевић 
2011: 128). Сваки правопис чини прописан скуп графема, тј. словних знакова и 
знакова интерпункције, као и низ правила за њихово комбиновање приликом 
писања (Бугарски 2009: 148). 

Учење и матерњег и страног језика обично започиње од графије, односно 
упознавања ученика с инвентаром графема којима се могу изразити гласови од-
ређеног језика. С друге стране, за разлику од наставе матерњег језика, правопис 
се у настави страних језика ретко издваја у засебну област, јер се усвајање пра-
вописних правила обично врши у склопу наставе фонетике на нижим нивоима 
усвајања језика, а на вишим у склопу стицања навика читања и писања састава 
(Раичевић 2007: 113–114).

Како се правописне грешке често јављају при усвајању српског као страног 
језика, сматрамо да је потребно дати њихову класификацију и опис, што би могло 
помоћи наставницима при отклањању ученичких грешака, али и у предвиђању 
места у правописном систему на којима се оне појављаују.

2. Предмет рада

Предмет рада чине правописне грешке руских говорника при усвајању срп-
ског језика. Иако руски и српски језик припадају истој језичкој породици и кори-
сте блиске графичке системе засноване на ћирилици, у корпусу се јавља знатан 
број грешака што условљава потребу њиховог објашњавања и класификовања.
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Као грађа за описивање правописних грешака послужиће нам корпус гре-
шака1 који чине два дела. У први део корпуса ушле су грешке руских емиграната 
у Краљевини СХС/Југославији, које су већим делом ексцерипиране из преписке 
Александра Белића, а нешто мањи број примера из преписке Георгија Острогор-
ског из Архива Српске академије наука и уметности. Други део корпуса чине 
грешке начињене на тестовима у центру за српски као страни језик на Фило-
лошком факултету у Београду у периоду од 2006. до 2012. године. Стварање 
таквог корпуса условљено је потребом да се обједини материјал, на основу чије 
анализе би се могли извести закључци о природи правописних грешака руских 
говорника. Као недостатак корпуса у хронолошком погледу може се сматрати 
недостатак примера из друге половине XX века.

3. Класификације грешка у методици наставе

У методици наставе постоје различити типови класификације грешака. 
Осим нивоа на ком се јављају (ортоепске, ортографске, граматчке, семантичке, 
говорне, стилске, итд.), грешке се најчешће класификују према узроку настанка 
на међујезичке (интерлингвалне) које настају услед деловања интерференције 
матерњег језика, односно негативног трансфера његових језичких особина, и на 
унутарјезичке (интралингвалне), које настају услед недовољног познавања пра-
вила и системских односа језика који је предмет усвајња, као и грешке узрокова-
не неадекватним наставним поступцима (Раичевић 2011: 32).

Како преношење особина матерњег у страни језик има различите појавне 
облике и узроке, тако се и грешке изазване интерференцијом могу класификова-
ти на три уже групе зависно од узрока:

- грешке изазване недиференцијацијом (настају када ученик не разликује у 
страном језику оне језичке особине које ни у матерњем нису разликовне 
природе);

- грешке изазвне супердиференцијацијом (настају када ученик уноси у 
страни језик особине које му нису својствене, али постоје у матерњем 
језику);

- грешке изазване реинтерпретацијом (настају када одређене језичке особе-
ности постоје и у матерњем и у страном језику, али их ученик интерпрети-
ра на начин карактеристичан за матерњи језик); (Кончаревић 2004: 86)

Поред наведених типова грешака, у методичкој литератури могу се срести 
и другачије класификације грешака. Тако се према узроку настанка како међује-
зичких, тако и унутарјезичких грешака могу издвојити још и:

- грешке регулације (настају када се изузетак покушава прилагодити 
правилу);

- грешке аналогије (настају када се један облик гради по узору на други за 
кога важе друга правила грађења);

1 Корпус је састављен за потребе израде мастер рада Типологија разлика између руског и српског 
језика (на материјалу грешака руских говорника при усвајању српског језика) одбрањеног на Фи-
лолошком факултету 31. јануара 2014. године.
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- грешке хиперкорекције (настају када се одступање од правила преноси и 
на случајеве када нема одступања);

- грешке симплификације (огледају се у поједностављивању компликоване 
језичке структуре);

- грешке лексичко-семантичке контаминације (настају сливањем двају 
блиских семантичких појмова у један);

- грешке пермутације (огледају се у замени места одређених елемената);

- грешке омисије (испуштање нормативно обавезног елемента говорне 
структуре); (Дурбаба 2011: 210–211)

При класификацији правописних грешака руских говорника руководићемо 
се наведеним критеријумима, при чему ће полазна подела бити на међујезичке 
(интерлингвалне) и унутарјезичке (интралингвалне) грешке у оквиру којих ће се 
даље издвајати ужи типови грешака у тежњи да се ближе опишу и објасне.

4. Класификација и опис правописних грешака

4.1. Међујезичке (интерлингвалне) грешке

4.1.1. Грешке изазване недиференцијацијом

У грешке изазване недиференцијацијом спада мешање графема /ч/2 и /ћ/, 
односно /џ/ и /ђ/. На пример:

(1) Герба Михаило – његова кћер Јелена удата за госп. Карпова, који ради у 
својству *цртаћа са платом од 900 динара месечно. (14386/III2534)3 (ум. 
цртача)

(2) Неустрашива *рећ прати велика дела и јунаке: родољубе, хуманисте, пле-
мените људе, хероје... (ц1) (ум. реч)

(3) већ сам завршила школу, где сам била један од најбољих *џака. (ц1) (ум. 
ђака)

Дата грешка пермутације објашњава се непостојањем графема /ћ/, /џ/ и /ђ/ у 
руском језику (и њима одговарајућих гласова), док се графема /ч/ у руском језику 
користи за обележавање гласа сличног српском [ћ]. Непостојање датих графема 
у руском језику изазива и њихово неразликовање у српском, а грешка употребе 
графеме /ћ/ на месту /ч/ може се тумачити и као грешка настала услед реинтер-
претације због придавања фонетске вредности графеми типичне за руски језик. 
Такође, та грешка може упућивати и на грешку на ортоепском плану.

4.1.2. Грешке изазване супердиференцијацијом

Супердиференцијација условила је грешке у бележењу меких сонаната [л’] 
и [н’] за које су српском постоје посебне графеме (/љ/ и /њ/) док се у руском 
зависно од фонетског окружења обележавају на различите начине (уз помоћ 

2 Косим заградама, /а/, ознавачавају се графеме, а угласим, [а] – гласови.  
3 При навођењу примера, ексцепираних из архивске грађе, прво се наводи број фонда, а затим 

сигнатура архивске јединице.
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вокалских графема /е/, /и/, /я/, /ю/, или пак, /ь/ ако после њих следе консонан-
ти). Тако се сонанти [л’] и [н’] по аналогији бележе на начин карактеристичан 
за руски правопис:

(4) водите рачуна: није *дозволена ни једна реч с пуним устима, ни један гест 
с ножем и виљушком у руци. (Б1) (ум. дозвољена)

(5) Једино понекад је било тешко *них отерати да уопште оду на те састан-
ке. (ц1) (ум. њих)

У вези са обележевањем меких сонаната [л’] и [н’] у корпусу се среће и супро-
тна грешка када се они обележавају у речима где их фонетски нема. На пример:

(6) Извештени о томе, у присутству званичних представника власти, ин-
дигниране провидним интенцијама државне комисије за руске *избегљице, 
са огорчењем осуђујемо и поричемо неистините изјаве и... (14386/III2610) 
(ум. избеглице)

(7) Сирмијум је никао на ушћу Бошута у Саву, на *јужњим обронцима Фруш-
ке горе, у 1. веку. (ц1) (ум. јужним)

Овакве правописне грешке могу бити одраз погрешног изговора, јер се у 
руском језику сугласници изговарају меко ако се нађу испред вокала [и], те је на 
тај начин ортоепска грешка нашла свој израз на правописном плану.

4.1.3. Грешке изазвне реинтерпретацијом

Реинтерпретација изазива бројне правописне грешке, почев од графијског 
нивоа. Тако се по аналогији с руском азбуком обележавају поједине графеме 
којих у српској ћирилици нема. На пример:

(8) Иван Сергејев, контр. проф. *Dржавне мушке учитељске школе. (14386/
III2643) (ум. д)

(9) Dечак је нашао новчаник у *снегу. (Б1) (ум. д и г)

Графема /D/ постоји и у српском језику, али се користи у латиничном писму, 
а мешање двају писама ортографска норма најстроже забрањује.

Следећа група грешка изазваних деловањем реинтерпетације тиче се обе-
лежавања сонанта [ј]. Дати сонант постоји у оба језика, али док се у српском он 
обележава графемом /ј/, у руском постоји читав низ начина да се он обележи. 
Осим графеме /й/, дати сонант се може означити и графемама /е/, /ё/, /ю/ и /я/, 
али за разлику од графеме /й/ оне означвају сонант [ј] у групи с вокалима [э], [о], 
[у] и [а]. Тако се у неким примерима у корпусу сонант [ј] по аналогији бележи по 
правилима руског правописа:

(10) Почињући од 1920. год., *заедно са рускима избеглицама нашли су гос-
топримство на територији братског Српског народа... (14386/III2558) 
(ум. заједно)

У корпусу су много ређе забележене и супротне грешке, када се сонант [ј] 
бележи тамо где га фонетски нема. На пример: 

(11) ево већ *дванајест година, што служим у финансијској контроли. (14386/
IV932) (ум. дванаест)
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Та грешка може нас упутити на то да руски говорници сонант [ј] правил-
но изговорају у међувокалском положају, али га под утицајем свог правописа не 
обележавају.

На грешке у обележавању сонанта [ј] утичу и различите вокалске промене 
у руском и српском језику. У руском језику јота се губи ако се нађе у положају 
између два вокала, од којих је други [и], док се у српском језику чува у интерво-
калском положају ако се на првом месту нађу вокали [а], [е] или [о]. Та разлика 
условила је следеће грешке:

(12) *Троица шета по парку. (Б1) (ум. тројица)

(13) данас сам прочитао у новинама, да *стоите на челу државне комисије, 
која пружа помоћ руским емигрантима... (14386/IV932) (ум. стојите)

Како се у тим положајима сонант [ј] у руском језику губи, може се претпо-
ставити да га руски говорници не изговарају у српском, што се одражава и на 
правописном плану.

Реинтерпретација изазива и грешке у обележавању резултата једначења 
сугласника по звучности. Будући да се руски правопис заснива на морфемском 
принципу, у њему се све морфеме обележавају без означавања фонетских про-
мена на граници морфема. С друге стране, српски правопис је фонетски, што 
значи да се тежи обележавању свих фонетских промена уз одређене изузетке. Та 
разлика условила је две врсте грешака – грешке аналогије у случајевима када се 
не обележавају резултати једначења по звучности, или пак, грешке регулације, 
када се једначење обележава чак и у оним примерима где се не врши:

(14) Молимо вас, многопоштовни Господине, да не *одкажете примити уве-
рење у одличном поштовању и оданости. (14386/III1558) (ум. откажете)

(15) Ја највише волим да играм *футбал. (А1) (ум. фудбал)4

(16) воде се лаки разговори, не почињу се *тежке теме. (Б1) (ум. тешке)

Реинтерпретација условљава и грешке у интерпункцији. Тако се по пра-
вилима руске интерпункције не ставља тачка после редног броја, што изазива 
грешке у српском:

(17) Уписана сам на Медицински Факултет Београдског универзитета ок-
тобра *1926 године. Првога јуна *1931 године дала сам обавезу да ћу за 
годину дана завршити Факултет, али... (14386/III2581) (ум. 1926./1931.)

Такође, по правилима руског правописа зарез се пише испред свих везни-
ка који уводе зависне реченице. У српском је употреба зареза обавезна само у 
инверзији, док је при уобичајеном реду речи употреба зареза факултатива. Али 
испред везника изричних реченица зарез се не обележава, а такви примери се 
срећу у нашем корпусу:

4 Поред овог примера, и у списима руских емиграната срећу се примери у којима се обележава јед-
начење сугласника по звучности, где се према данашњој норми они не обележавају. На пример: 
дужни смо да мењамо само оно што се евентуално показало као погрешно или као сасвим не-
практично, а у свему осталом, тј. у оно што *претставља само мишљење појединаца... (14386/
III1989ж); *Претседник државне Комисије је г. Белић, професор у Београду и од њега, како ми 
пишу из Београда... (14386/IV934). Међутим, дате примере нисмо уврстили у типологију грешака, 
јер је у време када су писани ови редови овакво писање било исправно према тада важећем Бе-
лићевом правопису.
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(18) Као образован човек не би могао уопште*, да тежим за званичничком 
службом, али је посреди борба за опстанак. (14386/IV932)

4.2. Унутарјезичке (интралингвалне) грешке

Корпус бележи и значајан број унутарјезичких грешака насталих услед не-
довољног познавања унутарсистемских односа српског правописа. Најчешће 
настају због недовољног познавања односа ћирилице и латинице. Тако се чес-
то два писма користе паралалено у истом тексту, што српска правопсина норма 
најстроже забрањује. На пример:

(19) он има пет кћери *i два сина. (А2) (ум. и)

(20) Светлије је на површини мора, *певајu лепе птице шарених крила. (ц1) 
(ум. певају).

Такође, срећу се и примери интерференције латинице на ћирилицу, па се 
латинични диграми /lj/ и /nj/ срећу и приликом коришћења ћирилице:

(21) Радила је јутарњу гимнастику *размишлјавши о плановима за овај 
дан. (Б1) (ум. размишљавши)

(22) Шта да се о осталим чудесима каже? – риба која је говорила о сјају 
*Горнјег света, тu би најчешће губила дах. (ц1) (ум. Горњег)5

И, на крају, употреба дијакритичких знакова у латиничним графемама 
изазива велики број грешака омисије и пермутације приликом коришћења 
латинице:

(23) U cilju formiranja potrebnih kadrova i s obzirom na nedostatak raspoloživih 
stručnih snaga od najveće *vaznosti bilo bi uputiti na rad u vizantološki Institut 
kao stipendiste nekoliko (3-4) vrednih i talentovanih studenata. (14557/1287) 
(ум. važnosti)

(24) Jako sam *žahvalna Bogu na ovom putovanju! (Б2) (ум. zahvalna)

(25) Po mišljenju ekologa, ovo jе najlepše rećno ostrvo u evropi. (Б1)

5. Закључак

На основу увида у стуркутуру грешака руских говорника на правописном 
плану долази се до закључка да су заступљеније међујезичке грешке, при чему 
је реинтерпретација најчешћи извор интерференције. Та околност и не чуди бу-
дући да руски и српски језик користе сличан графијски систем, али се употреба 
одређених графема разликује на функционалном плану, што и изазива појаву 
грешака. Осим тога, значајан извор грешака представља и разлика у принципи-
ма на којима се заснивају руски и српски правопис. Руски правопис, заснован 
на морфемском принципу, ствара значајну базу за настанак грешака приликом 
усвајања српског правописног система који се заснива на фонетском принципу. 

5 Мешање писама и преношење латиничних диграма у ћирилицу констатује у својој анализи и М. 
Дешић код говорника других језика (2016: 127).
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Унутарјезичке грешке најчешће се срећу приликом коришћења латини-
це. Осим мешања двају писама, често долази и до неправилног означавања 
дијакритичких знакова, или пак, до преношења графема из латинице у ћирили-
цу. Истовремено, у корпусу нису забележени примери који показују интерфе-
ренцију ћирилице на латиницу. Анализирајући природу таквих грешака, може 
се доћи до закључка да је ћирилица много функционалније писмо за усвајање 
српског језика, јер у свом инвентару нема дијакритичке знакове и диграме, а на 
графичком плану даје јаснију представу о разликовању одређених графема које 
представљају тешкоћу за руске говорнике (/ч/, /ћ/, /џ/, /ђ/), што, осим правопи-
са, може допринети лакшем и бржем савладавању изговора. Стога ћирилици 
треба дати предност у настави и при састављању уџбеника српског као страног 
(инословенског) језика. 

Одређене грешке на правописном плану могу упућивати и на грешке на ор-
топеском плану, што нисмо у прилици и да потврдимо, јер је коришћени корпус 
искључиво писане природе. То оставља простора за нова истраживања грешака 
руских говорника при усвајању српског језика на правописном и другим језич-
ким нивоима која би допринела наставној пракси и развоју методике српског као 
страног (инословенског) језика.
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Архив Српске академије наука и уметности:
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фонд бр. 14557: Георгије Острогорски;
центар за српски као страни језик на Филолошком факултету у Београду:
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ РУССКОГОВОРЯЩИХ ПРИ ОСВОЕНИИ 
СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

Резюме

В статье рассматриваются орфографические ошибки русскоговорящих при освоении сербско-
го языка в целях их классификации, описания и анализа. При классификации ошибок исходится 
из типичного в методике обучения иностранным языкам разделения на межъязыковые ошибки, 
вызываемые интерференцией, и внутриязыковые ошибки, возникающие из-за недостаточного зна-
ния внутрисистемных отношений языка, который является предметом освоения. Межъязыковые 
ошибки могут дальше классифицироваться на основании критерия причины возникновения интер-
ференции. Таким образом выделяются ошибки, вызванные недиференциацией, супердиференциац-
ией и реинтерпретацией. В нашем корпусе преобладают межъязыковые ошибки, а из-за схожести 
русской и сербской графии, чаще всего ошибки вызывает реинтерпретация, ибо русская и сербская 
графия похожи на структурном плане, но у определенных элементов системы различная функцио-
нальная роль, что и является причиной возникновения ошибок.  

Ключевые слова: орфографические ошибки, интерференция, русский как родной язык, серб-
ский как иностранный (инославянский) язык

Стефан Милошевич
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Београд

УПОТРЕБА ПОЈМОВНЕ МЕТАФОРЕ У УСВАЈАЊУ 
НОВИНСКЕ ЛЕКСИКЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Овај рад има за циљ да провери ефикасност подучавања и усвајања вокабулара 
новинских наслова и новинских текстова у енглеском језику путем когнитивно-линг-
вистичког приступа. У вези с тим, истраживање је укључивало представљање вокабулара 
ученицима разврстаног по основним когнитивним схемама/паровима (у овом случају 
горе−доле) и разјашњавања метафоричности појединих речи. Овим методом обрађивана 
је поменута лексика са 35 ученика трећег разреда гимназије током два месеца. Предста-
вљен им је појам метафоре и објашњена метафоричност високофреквентних речи но-
винске лексике. Увођење ученика у проблематику било је постепено, а након тога уследи-
ла је писмена и усмена евалуација.

Кључне речи: појмовна метафора, новинска лексика

1. Увод

Подучавање ученика средњошколског узраста новинској лексици, а прева-
сходно криптичним новинским насловима показало се, са дидактичке тачке гле-
дишта, као један веома захтеван подухват. У оквиру истраживања спроведена је 
анкета у којој су ученици одговарали на питања у вези са учесталости читања 
новина на енглеском језику и опште информисаности. Већина ученика се изја-
снила да не прати никад или готово никад актуелности у држави и свету, а да 
новине на енглеском језику и не познаје. 

Очигледна је била изузетна незаинтересованост ученика за наставну је-
диницу у вези са новинским насловима и новинама у Енглеској. Често је било 
неопходно продужити планиране временске оквире како би одређена наставна 
јединица била савладана, а резултати евалуације оваквих наставних јединица 
значајно су одступали од резултата других типова наставних јединица. 

Основни циљ спроведеног истрaживaњa био је дa се емпиријским путем  
устaнови дa ли постоји опрaвдaност и могућност укључивања појма метафоре 
као средства за боље савладавање лексичких јединица. У истраживању је учест-
вовало 35 ученика трећег разреда гимназије друштвено-језичког смера, док 
су друга два одељења била контролне групе. У плану и програму овог смера у 
трећем разреду недељни фонд је пет часова енглеског језика, тако да је сама нас-
тавна јединица овим приступом, укључујући и часове евалуације, обухватила 40 
часова од 45 минута. 

С обзиром на чињеницу да је новинска лексика страна ученицима, поку-
шали смо појам метафоричности приближити ученицима кроз различите ти-
пове вежбања. Писменим тестирањем и усменим испитивањем проверавано је  
усвајање значења. циљ провере био је компаративне природе са усвајањем лекси-
ке друге контролне групе, али и да испита ретенцију и ниво усвајања обрађеног 
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вокабулара. У тестирању су коришћена вежбања и питања отвореног типа, где 
ученици треба да кроз разумевање/неразумевање дате реченице дају своју ин-
терпретацију исте. На основу њихових одговора закључиће се у коликој мери 
овакав педагошки приступ доприноси учењу вокабулара, конкретно вокабулара 
новинских текстова, и отвориће се питање у коликој мери се може користити 
у учењу не само разноврсног вокабулара, већ и неких граматичких структура 
(нпр. предлога, морфолошких структура, употребе чланова итд).

2. Теоријски оквир

2.1. Теорија појмовне метафоре

Сам термин појмовне метафоре у потпуности је непознат ученицима 
средњих школа, односно гимназија. Они се са појмом метафоре сусрећу у на-
стави српског језика, где им се она дефинише као једна од неколико стилских 
фигура, односно реторичких средстава. Померање појма из овог домена у цен-
трално, те умногоме значајније место њихове перцепције, свакако је један од 
првих корака у методици наставе. Подучавање језика ослањајући се на когни-
тивнолингвистичке парадигме умногоме се разликује од такозваних уобичаје-
них, традиционалних метода подучавања. У средишту је човек, односно, у овом 
случају ученик и његово процесуирање појмовних механизама. 

Лејкоф и Џонсон (1980: 3) поставили су темеље когнитивне лингвистике 
теоријом појмовне метафоре и метонимије. Ова теорија се, између осталог, те-
мељи на изједачавању појмовног механизма човековог размишљања и деловања 
са механизмом комуникације. Језик је, заправо, суштински показатељ управо тог 
механизма. Знање о свету као таквом јесте нужно како би лексема била не само 
правилно употребљена, већ и правилно процесуирана, односно схваћена (Жиц-
Фукс 1991: 75‒76). Примарно је истаћи ученицима да појмовне метафоре обли-
кују свакодневну комуникацију, као и човеково мишљење и делање, те се могу 
користити и као алатке за лакше разумевање текста. Појмовна метафора је много 
више од језичког феномена или реторичког средства. Њена централна позиција 
у комуникацији потврђује фундаментално когнитивни феномен (Лејкоф и Џон-
сон 1980: 5).

У оквиру истраживања, ученицима се првобитно предочава термин пој-
мовне метафоре, односно разумевања једне идеје појмовног домена у односу на 
другу. Као илустрацију наводимо схватање количине у смислу усмерења, нпр. 
„цене расту”. Из овог теоријског начела проистиче и подела појмовне метафоре 
на структурне, просторне и онтолошке (Лејкоф и Џонсон 2006).

Код структурних метафора изворни домен пружа структуру, односно оквир 
циљном домену. Реченица попут He has a wealth of ideas уоквирује концепт идеје 
са концептом пара, те се базира на појмовној метафори ИДЕЈА ЈЕ НОВАц (2006).

Кад је реч о просторним метафорама, оне наша основна искуства из про-
сторног домена умећу у апстрактни когнитивни модел. Бројни су примери који 
илуструју просторне метафоре и управо је на њих стављен акценат у истра-
живању. Већина наших фундаменталних концепата организовани су у оквиру 
једне или више просторних метафора (2006). Такође је битно истаћи да свака 
просторна метафора у себи поседује извесну систематичност, односно уоквирује 
кохерентни систем а не насумичну групу идеја. Примери попут HAPPY IS UP, 
HEALTH IS UP, ALIVE IS UP и CONTROL IS UP потпадају под појмовну метафо-
ру GOOD IS UP (2006).
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Онтолошким метафорама се начини гледања на идеје, активности, до-
гађаје или емоције објашњавају као супстанце и ентитети; нпр. у исказу He falls 
into depression употребљена је онтолошка метафора STATES AS CONTAINERS 
(Лејкоф и Џонсон 2006: 31).

2.2. Проблем новинске лексике

Новински текстови изузетно су обојени полисемичношћу и метафорично-
шћу. Функција новинског текста и управо она која и има превагу јесте она која 
у први план ставља читаоца, те је можемо одредити по Јакобсоновој категориза-
цији (1960) и као апелативну и конативну, усмерену на субјективизацију поруке.

Полази се од хипотезе да је употреба метафоре у наставном процесу обра-
де новинских текстова веома користан секвенцијални процес идентификовањa  
израза којег прати разумевање, асимилација и затим примена метафоричких 
израза. Када ученици идентификују различите језичке изразе које обухвата из-
ворни домен у односу на циљни домен, могу далеко боље да асимилују основне 
схеме, а затим и да их користе. 

Овај процес такође подразумева упознавање ученика са културном поза-
дином која ће им омогућити да открију истакнуте функције које се односе на 
изворне и циљне домене појмовне метафоре и превазиђу тешкоће изазване не-
дословношћу новинске лексике.

Значај наслова као носиоца субјективне, криптичке поруке је многострук. 
Наслови, наиме, имају разнородне функције, као што су привлачење пажње, 
сумирање и метафоричност ради криптичности. Колер (2004) истиче да мета-
форичним насловима новинари дефинишу теме, фаворизују концептуализацију 
стварности и убеђују читаоце.

2.3. Пресек досадашњих истраживања

Теорија појмовне метафоре има своју примену у настави. Из обиља истра-
живачких радова искристалисале су се две тенденције: прва се тиче подизања 
свести о метафоричким компетенцијама а друга упоређивања метафора у ра-
зличитим језицима.

1. Метафоричке компетенције или свест о метафорама

Фокус истраживања која се заснивају на развијању свести о метафорама код 
ученика је на индентификовању метафора и развијању такозваних метафори-
чких компетенција код истих. Бројни су радови указивали на њен значај (в. нпр. 
Александер 1983; Лоу 1988; MекЛенан 1990, 1994; Хеч и Браун 1995).

Александар (1983) истиче да ученици треба да буду свесни појмовних ме-
тафора, али такође и свесни степена њиховог прожимања у језику. Имајући то 
све у виду, треба радити на силабусу који би укључивао рад на метафоричким 
компетенцијама.

Хеч и Браун указују на свеопште прожимање метафора и дефинишу је као 
когнитивни и социјално семантички процес (Хеч и Браун 1995: 86). Метафора 
поспешује разумевање једног појма у оквиру другог појма.

Лазарова (1996) истиче у први план културну димензију метафора које уче-
ници треба да буду свесни ако желе да разумеју смисао метафора.
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Литлморова (2001a: 461) дефинише и истиче четири компоненте: начин на 
који се метафоре стварају, способност и брзину проналажења метафора и те-
чност интерпретације метафора. Она тврди да метафоричка интелигенција може 
у значајној мери да допринесе процесу учења језика и сугерише низ техника које 
наставници могу да искористе у учионици (2001б).

Kевечеш и шабо (1996: 351) дају следеће објашњење: 
„Одговор може бити да људe треба учинити свесним метафоричког приступа 
пре него што га ставе у употребу. Пасивно постојање метафоричке мотивације, 
то јест само присуство појмовних метафора у уму, не може да буде довољно за 
њихово активно коришћење у учењу страног језика. Ученицима ће бити потребно 
предочити појам појмовних метафора на експлицитан начин, пре него што могу да 
користе стратегију употребе метафора и откривања нових у страном језику.” 
Једно од кључних истраживања које је спровео Кевечеш, а чији су резултати 

објављени 2002. године, било је истраживање усвајања идиоматских израза, чији 
су резултати показали да је 25% већа успешност усвајања вокабулара уз ослањање 
на појмовну метафору, него при простој меморизацији лексичких јединица. 

MекЛенан у радовима из 1990. и 1994. истиче да учионица захтева озбиљну 
посвећеност метафори. Треба јој посветити експлицитну пажњу јер је она са-
ставни део комуникације (МекЛенан 1990).

2. Кореспонденције између L1 и L2

Фокус тенденција које су се за заснивале на кореспонденцијама између 
L1 и L2 је на контрасту и упоређивању метафора у различитим језицима. Mос 
(1992) показује како се метафоре подударају у енглеском и шпанском јези-
ку, у академском дискурсу и дискурсу трговине. Деигнан и сарадници (1997)  
истражују кореспонденције између енглеског и пољског такође на пољу еко-
номије, a Чартерис-Блек и Енис (2001) анализирају метафоре у финансијским  
извештајима на шпанском и енглеском језику и уочавају велики број заједнич-
ких појмовних метафора.

3. Методологија

Сам рад на метафоричком приступу обраде наставне јединице трајао је два 
месеца. Сви ученици који су учествовали у истраживању били су ученици трећег 
разреда гимназије друштвено-језичког смера. Они који су имали предавања о 
метафорама и радили активности везане за метафоре били су једна наставна, 
експериментална група. Другој групи ученика другог разреда наставник није дао 
никакав увид у о метафору, те је наставној јединици приступљено традиционал-
нијим методама. Обрађиван је корпус лексике из књиге Solutions, Oxford, прво 
издање. Евалуација која је уследила дала је резултате који су показали да је прва 
група била успешнија за 10% у оценама на тестовима знања.

Први корак у наставном процесу за прву групу био је дефинисање метафо-
ра, циљног и изворног домена и преноса. Изузетна пажња се посветила самим 
примерима просторних метафора. Професор је ученицима дао неколико при-
мера просторних метафора и питао их како би објаснили метафоричке преносе. 

Кроз појашњавање појмовних метафора и схеме горе−доле ученицима је пре-
дочена листа просторних појмовних метафора (Лејкоф и Џонсон 2006: 15–18).
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HAPPY IS UP; SAD IS DOWN 
Примери којима је концепт предочен ученицима су следећи: I’m feeling up. That boosted 
my spirits. My spirits rose. You’re in high spirits. Thinking about her always gives me a lift. I’m 
feeling down. I’m depressed. He’s really low these days. I fell into a depression. My spirits sank. 

MORE IS UP; LESS IS DOWN 
The number of books printed each year keeps going up. His draft number is high. My income 
rose last year. The amount of artistic activity in this state has gone down in the past year. The 
number of errors he made is incredibly low. His income fell last year. He is underage. If you’re 
too hot, turn the heat down. 

GOOD IS UP; BAD IS DOWN 
Things are looking up. We hit a peak last year, but it’s been downhill ever since. Things are at 
an all-time low. He does high-quality work. 

VIRTUE IS UP; DEPRAVITY IS DOWN 
He is high-minded. She has high standards. She is upright. She is an upstanding citizen. That 
was a low trick. Don’t be underhanded. I wouldn’t stoop to that. That would be beneath me. 
He fell into the abyss of depravity. That was a low-down thing to do. 

HAVING CONTROL OR FORCE ARE UP; BEING SUBJECT TO CONTROL OR FORCE 
IS DOWN 
I have control over her. I am on top of the situation. He’s in a superior position. He’s at the 
height of his power. He’s in the high command. He’s in the upper echelon. His power rose. He 
ranks above me in strength. He is under my control. He fell from power. His power is on the 
decline. He is my social inferior. He is low man on the totem pole. 

STATUS IS UP; LOW STATUS IS DOWN 
He has a lofty position. She’ll rise to the top. He’s at the peak of his career. He’s climbing the lad-
der. He has little upward mobility. He’s at the bottom of the social hierarchy. She fell in status.

RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN 
The discussion fell to the emotional level, but I raised it back up to the rational plane. We put 
our feelings aside and had a high-level intellectual discussion of the matter. He couldn’t rise 
above his emotions. 

CONSCIOUS IS UP; UNCONSCIOUS IS DOWN 
Get up. Wake up. I’m up already. He rises early in the morning. He fell asleep. He dropped off 
to sleep. He’s under hypnosis. He sank into a coma. 

HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN 
He’s at the peak of health. Lazarus rose from the dead. He’s in top shape. As to his health, he’s 
way up there. He fell ill. He’s sinking fast. He came down with the flu. His health is declining. 
He dropped dead. 

FUTURE EVENTS ARE UP (and AHEAD) 
All up coming events are listed in the paper. What’s coming up this week? I’m afraid of what’s 
up ahead of us. What’s up?
Прво вежбање провере усвојених метафора захтевало је од ученика да 

различите примере реченица разврстају у коверте са називима предочених 
просторних метафора. Поред већ горепоменутих примера, сви примери који 
су коришћени у вежбањима на часовима преузети су из књиге и радне свеске 
Solutions, Oxford, прво издање. 

Мy interest in science was sparked while I was at grammar school.
У оваквој реченици, ученицима су дате инструкије да обрате пажњу на гла-

гол spark. Објашњено им је да овај глагол значи потпиривати, односно започети 
ватру. Ватра у овом случају представља негативни феномен, те се овај глагол ис-
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кључиво користи у негативном контексту, односно у колокацијама са негатив-
ним дешавањима. 

I place even higher demands on myself to strive to the top. 
TO STRIVE TO ТHЕ TOP is TO GO UP је једна од просторних метафора која 

се предочава ученицима.
This rain is bringing me down. 
To bring sb down је један у низу фразалних глагола који садржи речцу DOWN. 

Ученицима може да се зада задатак да се сете још сличних фразалних глагола и 
да их дефинишу.

TO DEPRESS IS TO GO DOWN.

A sudden rise in fuel has caused riots. 
rise in свакако асоцира на тренд пораста. A rise is an UPWARD TREND; TO 

RISE IS TO GO UP.
As she got older, her health deteriorated. 
Deteriorate IS TO GO DOWN; TO BECOME WORSE IS TO GO DOWN; TO DECLINE 
IS TO GO DOWN; TO GO DOWN IS DOWN.
I was promised a big pay rise. 
A rise у овом случају нема исто значење као у горњем примеру па се учени-

цима кроз примере ове врсте додатно појашњава полисемичност речи.
Ученицима је дата слобода да на свој начин и својим речима објасне изве-

дене речи. Инструкције су биле од пресудне важности како би се ученици усме-
рили на речи односно фразе које поседују метафоричност. Такође је било битно 
указати ученицима на изворни и циљни домен сваког израза све у циљу ра- 
звијања њихове метафоричке компетенције. Показало се да ученици без великих 
проблема могу не само да идентификују циљне изразе већ да их својим речима 
и објасне. 

Затим је уследило дефинисање полисемије и израза пренесенoг значења. По-
ново се приступило објашњавању страног израза ученицима. У лингивистици, 
полисемија означава вишезначје, односно својство речи да имају више значења. 
Професор је направио тематску категоризацију таквих речи и глосар висoкофре-
квентних лексичких јединица и тражио њихову једнојезичну дефиницију. 

Пресек израза је био следећи. Кад је реч о циљним доменима, категорисани 
су изрази у четири групе.

1. Изрази који укључују делове тела: глава, лице, ноге, руке, леђа, кости, ра-
мена, итд.; 

2. Изрази који се односе на здравље и болести;
3. Изрази који се односе на активности у којима је укључено људско биће: 

економске трансакцијe, забава (спорт и игре), или на оне везане за кување 
и неговање;

4. Изрази које се баве људским искуствима: топлоте и хладноће, светлости и 
таме, снаге или покрета. 

циљни домени покривени су следећим изразима:

1. Психичка и ментална стања;
2. Друштвене групе, политике, економије, људски односи, комуникација;
3. Лична искуства и догађаји, време, живот, религија. 
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Следећа активност тицала се дефинисања израза. Од ученика је тражено 
да једнојезично појасне полисемичне речи које налазе у тексту као на следећим 
примерима:

to back – to support; to head – to move towards; to have legs – be popular; an arm – a 
branch; to cost an arm and a leg – to cost a lot; to face – to deal with; to the bone – as deep; 
to shoulder – take on a burden; to eye – look closely.
Глосар који је направљен састојао се искључиво од речи из саме књиге 

Solutions, а ученици су имали за задатак да исти такав глосар направе од речи из 
радне свеске која одговара поменутој књизи. При самом дефинисању појмова, 
поново им је била отворена могућност да својим речима дефинишу појмове уз 
помоћ речника. 

Трећа активност укључивала је кодирање новинске лексике, са акцентом на 
наслове. Ученици су приступили грађењу глосара из датих наслова, затим иден-
тификовању метафора и најзад анализирању. Примери су преузети из радне 
свеске истих аутора Solutions, Upper Intermediate. 

Explain the meaning of the following headline:

1. Sales have plunged in northwest region. 
2. Pre-Christmas surge boosts retail profits. 
3. Blaze at shop sparks police probe. 
4. Shop chief to quit as 1000 jobs axed. 
5. Investment skyrocketed during the first quarter. 

Ученици су прво приступили идентификовању метафоричких израза, за-
тим јасно назначили изворни и циљни домен и на самом крају својим речима 
описали наслове. Код напреднијих ученика ово вежбање је имало другачије ко-
раке, они би углавном прво дефинисали сам наслов, па затим приступили дру-
гим описаним корацима.

Четврта активност подразумевала је цртање графикона на дат текст. Од уче-
ника се такође тражило идентификовање метафора и њихово анализирање као 
на следећим примерима.

1. As we know summer is a slow time for us. So, in July there was a drop of  €60,000. 
But in August it plummeted by €420,000 to €80,000. By September there was an 
improvement, with a climb of  € 200,000. 

2. It then dipped by €10,000 in October, but then there was a rise to €350,000 in 
November. But in December, I’m pleased to say that sales revenue rocketed by 
€450,000 to €800,000. Overall, I think we’ve had a good year. 2

Кроз коришћење и цртање графикона додатно су појашњени изрази попут:
to fall off; to drop; to decline; to slip, to dip.
Или:
to plummet; to plunge; to slump; to crash; to sink; to tumble, to dive, to nosedive. 
Кроз графиконску визуелизацију објашњена је и разлика у јачини пада из-

међу ове две групе израза. Графикони који су припадали првој групи означавали 
су константан, уједначен пад (steady fall) док су ови други означавали интензив-
ни, драстичан пад. 

2 Blaire English. http://www.blairenglish.com/exercises/numbers_figures/exercises/describingtrends1/
describingtrends1.html, преузето 20. новембра 2016.
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Исто се урадило и са речима које означавају повишење:
to rise, to go up, to increase, to climb. 
to skyrocket, rocket, shoot (up), soar, zoom, surge, peak, swell. 
У самом вежбању ученицима су дати графикони са различитим тенденци-

јама, односно кривуљама, а њихов задатак био је да својим реченицама опишу 
оно што виде на самом графикону. Вежбања су била ефикаснија уколико би се 
ученицима дала слобода у избору параметара. Обрада лексике на овај начин 
пружа прилику професорима и да објасне разлике између врсте речи, глагола 
и именице, будући да сви горепоменути глаголи могу бити и номинализовани и 
као такви коришћени у примерима. Упознавање са именицама у оваквим рече-
ницама отвара затим врата за појашњавање употребе неодређеног и одређеног 
члана, а нарочито се може искористити за појашњавање разлике између истих и 
то на конкретним примерима. Код напреднијих ученика, пажња се такође може 
усмерити и на предлоге који се користе у оваквим реченицама, а то су превасход-
но of, to и by. 

Слика 1. Приказ графикона са драстичним успонима и падовима.
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Слика 2. Приказ графикона са константним падовима и успонима.

И најзад, од ученика се тражило да они сами напишу своје реченице које ће 
бити засноване на обрађиваним појмовним метафорама.

Примери ученика:

DOwN

• Тhe amount of subscribers took a plunge. 
• The number of sales is going downwards. 
• There has been a steady drop in temperature this month. 
• He was feeling down 
• Their form nosedives when they lose.
• Dinar rate too k a tumble last night.
• He’s been feeling down for days now.

UP

• A climb in the LOTr book sales was witnessed after the book release. 
• Sea levels rise to critical condition following the increase in speed of melting ice 

bergs. 
• Unless prevented, the number of endangered species will have rocketed by 2050. 
• The rate of the Serbian dinar is climbing rapidly. 
• Our grades went sky high the minute we started studying. 
• There was a take off in our social life last summer. 
• The prices of fizzy drinks in our store have risen by 20%.

Већина примера показала је да су ученици могли на ваљан начин приме-
нити метафору у својим реченицама. Такође је анализом утврђено да су једнако 
користили како глаголе тако и именице проистекле из глагола.

Било је и случајева следеће врсте:
The value took a dive. (1) She took a tumble. (2) 
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У првом примеру није прецизирана вредност, док је у другом употребљено 
дословно значење израза пасти.

Писмена и усмена евалуација која је уследила укључила је разумевање и 
анализу новинског текста као и једнојезично дефинисање лексичких јединица. 
Коришћени су текстови из дневних новина Гардијан. Будући да нам је релевант-
ност резултата била изузетно значајнa, ученици експерименталне групе били су 
мотивисани стандардним оцењивањем попут ученика контролне групе. 

Слика 3. Графикон са параметрима постигнутих резултата.

С обзиром на то да су ученици експерименталне групе показали боље ре-
зултате, можемо закључити да су они показали већу мотивисаност за обрађене 
наставне јединице услед другачије методе. Ученици експерименталне групе су у 
свим категоријама показали боље резултате. Кад је реч о писменом разумевању 
текста, ученици експерименталне групе су у великој мери тачно одговорили 
на постављена питања. Исти резултати су уследили и за усмену евалуацију. То 
је за резултат имало боље разумевање прочитаних текстова као и ефикаснију 
ретенцију нових речи. Н ајвећу успешност су показали при тачности дефини-
сања метафоричних израза и полисемичних речи. Из тог закључка произилази 
да је постигнут одређени ниво метафоричке компетенције. Имајући у виду да 
оваква метода захтева креативнији приступ самим вежбањима, идеје за даља 
истраживања би биле усмерене ка инкорпорирању у силабус јединица посвеће-
них фразалним глаголима, идиоматским изразима као и даљи рад на усвајању 
полисемичности.

1. Закључци
Значај појмовне метафоре као средства разумевања и објашњавања језич-

ке употребе је многострук. Међутим, и поред тога у оквиру језичке педагогије 
могућност употребе појмовне метафоре у настави страног језика није довољно 
обрађена тема (Келерман 2001: 182). У последње време, међутим, постаје све 
популарнија, на шта указује низ значајних радова чији смо пресек покушали да 
представимо. Метафоричка компетенција као појам који је развио Лоу у свом 
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раду о настави метафоре (1988) добија централно место у тим истраживањи-
ма. Фокус истраживања које се заснивају на развијању метафоричких компетен-
ција код ученика је на подизању свести ученика о постојању појмовне метафоре 
и на педагошком приступу којим би се ово могло постићи. Лоу ову компетенцију 
дефинише као развијање разумевања метафоричке природе језика и такозваних 
нормалних, свакодневних метафора, генеричких и специфичних (1988).

Литлморова (2001а) је у оквиру свог истраживања описала четири главна 
аспекта метафоричке компетенције: оригиналност у креирању метафора, спо-
собност и брзину проналажења метафора и течност интерпретације метафора. 
Сва четири аспекта су показала позитивно, али са статистичке тачке гледишта 
безначајно подударање са комуникативном језичком способношћу. 

Пресек досадашњих истраживања јасно указује на директно подударање 
метафоричке компетенције са знањем вокабулара па смо полазећи од те хипо-
тезе, добили релевантне податке који указују на то да се подудара и са знањем 
новинске лексике, те бољим разумевањем новинских наслова и текста. 

Спроведено истраживање показало је да су ученици у великој мери савла-
дали обрађену наставну тему и показали боље резултате од групе ученика која је 
традиционалнијим методама приступила истој. Највећа разлика у успешности 
разумевања новинских текстова и наслова између контролне и експерименталне 
групе показала се у писменом разумевању истих. Однос успешности разумевања 
писаних текстова је 90% : 62%. При усменом разумевању, ученици експеримен-
талне групе су такође остварили бољи резултат, мада је разлика незнатно мања 
од оне показане код писменог разумевања (85% : 68%). Претпоставља се да ра-
злог тога управо лежи у чињеници да су писани текстови метафоричнији од  
усмених извештаја. Тачност дефинисања самих метафора и полисемичних изра-
за је такође боља била код ученика експерименталне групе. Чак у 95% случајева 
ученици експерименталне групе су давали тачне дефиниције, док су ученици 
контролне групе то радили у 75% случајева. Као резултат тога, ученици експе-
рименталне групе су добили боље оцене од ученика контролне групе. У екпери-
менталној групи скоро 90% ученика је добило оцену одличан (5), док је у кон-
тролној групи то био случај са 65%. Јасно је да је сама евалуација показала боље 
резултате код експерименталне групе, па се логично то одразило и на оцене. Њих 
смо успоређивали како бисмо ученицима указали на саму важност развијања 
метафоричке компетенције која утиче како на боље разумевање написаног тако 
и на ефектнију комуникацију у енглеском језику. 
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THE USE OF CONCEPTUAL METAPHOR IN TEACHINg NEwSPAPER 
VOCABULARY

Summary

This study aims at evaluating the effectiveness of teaching and adopting the vocabulary of English 
newspaper headlines and articles from the perspective of cognitive linguistics. 

The study was based on the presentation of the relevant vocabulary which had been classified accord-
ing to the basic cognitive schemes UP and DOWN, including the clarification of pertinent metaphorical 
expressions. 

Thirty-five students of the third year of a grammar school in Serbia participated in this research dur-
ing a two-month period. First, they were exposed to the theoretical concept of metaphor. Secondly, they 
were given a cognitive-linguistics explanation of a number of highly frequent metaphorical expressions from 
the media discourse. Introducing students to the issue was gradual and was followed by written and oral 
evaluation.

The results show that the students who got exposed to the metaphorical input have obtained better 
results in understanding newspapers articles and headlines as well as in defining metaphorical phrases and 
polysemic words compared to those who have gone through the same assessment process but without being 
exposed to the metaphorical input. 

Key word: conceptual metaphor, newspaper vocabulary

Svetlana Todorović
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Београд

АНКСИОЗНОСТ КОД УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ СЛУШАЊА 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Овај рад бави се постојећим изучавањем анксиозности приликом слушања страног 
језика са циљем да разјасни однос између анксиозности и учења страног језика, истичући 
значај аутентичних услова за учење и задатака. Ову врсту језичке анксиозности прили-
ком слушања доживљава велики број ученика, наводећи да им је за слушање потребна 
већа концентрација и да теже контролишу брзину текста којег слушају. Однос између 
језичке анксиозности и успеха у страном језику, претежно приликом слушања, предмет 
је истраживања већ деценијама, али се тек последњих година рецептивним способности-
ма, као што је слушање, поклања посебна пажња. Учење страног језика за ученике може 
да буде стресно искуство, праћено осећањем незадовољства, нелагоде, нервозе и ниског 
самопоуздања које им стоји на путу за успешно усвајање циљног језика. Истраживања су 
показала да је коришћење аутентичних услова за учење и задатака помогло да ученици 
ублаже језичку анксионост приликом усвајања страног језика и да се на најбољи начин 
припреме за слушање у свакодневним ситуацијама. Стога је сврха овог рада прецизније 
детерминисање утицаја аутентичних услова учења у вези са схватањем током слушања и 
ниво анксиозности код ученика. Истражујући ову област, уочила сам неколико кључних 
проблема у садашњој педагогији страног језика у вези са развојем слушања и разуме-
вања, као што су: нејасне смернице задатака, неадекавтан и недовољно интересантан 
материјал и однос између наставника и ученика.

Кључне речи: Језичка анксиозност, анскиозност приликом слушања страног језика, 
аутентични услови учења и задаци

1. Дефиниције језичке анксиозности

Учење страног језика за многе може представљати непријатно искуство. 
Ученици који се осећају незадовољно, несигурно, забринуто и нервозно описују 
себе као анксиозне ученике. Спилбергер дефинише анксиозност као „субјектив-
ни осећај тензије, разумевања, нервозе и забринутости повезан са побуђеним 
аутономним нервним системом” (Спилбергер 1983: 1). С друге стране, Клемент 
сматра да је језичка анксиозност комплексан систем који се бави психологијом 
ученика у правцу њихових осећања, самопоштовања и самопоуздања (Клемент 
1980). Макинтајер и Гарднер дефинишу језичку анксиозност као осећај тензије и 
разумевање везано за усвајање страног језика, укључујући причање, слушање и 
учење, као и забринутости и негативне емоционалне реакције настале приликом 
учења или коришћења страног језика (Макинтајер и Гарднер 1994б). 

Однос између језичке анксиозности и успеха у страном језику предмет је 
истраживања многих студија већ дужи низ година, јер се сматра да је језичка анк-
сиозност један од важнијих фактора који негативно утичу на усвајање страног 
језика. У свом познатом чланку, Хорвиц, Хорвиц и Коуп дефинишу језичку анк-
сиозност као „посебан комплекс самоперцепције, веровања, осећања и понашања 
који се односи на наставу страног језика, а који је настао од јединственог процеса 
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учења страног језика” (Хорвиц, Хорвиц и Коуп 1986: 128). Инструмент који су  
осмислили и користили за утврђивање језичке анксиозности међу студентима 
Универзитета у Тексасу назвали су Скала за мерење језичке анксиозности у раз-
редној ситуацији (енгл. FLCAS – Foreign Language Classroom Anxiety Scale). 

Макинтајер и Гарднер (Макинтајер и Гарднер 1989) дефинисали су три ста-
дијума у којима се јавља језичка анксиозност: процесуирање (енгл. prozess), ин-
пут (енгл. input) и аутпут (енгл. output). Анксиозност коју осећају ученици код 
инпута јесте последица суочавања са новим речником, фразама и реченицама на 
циљном језику. Анксиозност у стадијуму процесуирања јавља се када ученици 
покушавају организовати и запамтити ствари из инпута, док је појава негатив-
них емоција приликом продукције на страном језику производ показивања пре-
тходно наученог материјала.  

Анксиозност представља једну од најистраженијих области психологије и 
науке, стога потреба да се истражи њен утицај на учење страног језика не изне-
нађује, већ је и логична, узимајући у обзир и чињеницу да у великој мери утиче 
и на остале врсте учења. Субјективни осећаји, психофизиолошки симптоми и 
бихевиоралне реакције јесу нека од стања са којима се суочавају анксиозни уче-
ници страног језика. Они осећају блокаду, забринутост и страх, имају потешкоће 
приликом концентрације, постају заборавни, зноје се и дрхте. Као последица 
јавља се бежање од поменутих осећања, па тако долази до избегавања часова 
и одлагања домаћих задатака. (Хорвиц, Хорвиц и Коуп 1986). Ученици се могу 
осетити анксиозно на часу страног језик због понашања осталих ученика, због 
самог језика, у ситуацијама када говоре пред осталим ученицима, због страха 
од теста, због такмичарске настројености према осталим ученицима итд. што је 
анксиозност израженија, мања је вероватноћа да ће савладати потешкоће везане 
за учење страног језика. 

Како би се боље разумео концепт језичке анксиозности, потребно је разли-
ковати карактерну анксиозност и ситуацијску анксиозност.

Карактерна анксиозност (енгл. trait-anxiety) дефинише се као особина 
да се анксиозност осећа у било којој ситуацији (Спилбергер 1983). Особе које 
имају изражену ову врсту аксиозности могу постати анксиозне у скоро свакој 
ситуацији. Дакле, имају сталну предиспозицију за ову врсту осећања, чиме оно 
постаје карактерна црта њихове личности. 

Ситуацијска анксиозност (енгл. situation-specific anxiety) разликује се од 
карактерне у томе што се односи само на једну ситуацију која изазива анкси-
озно осећање. У овом случају, анксиозност испитаника тестира се у одређеним 
околностима као што су полагање тестова, јавни наступи, писмене вежбе, учест-
вовање на часу. Међутим, ситуацијска анксиозност не мора увек бити везана 
за стварну или очекивану ситуацију, она се може јавити и као реакција на за-
мишљену ситуацију која ствара осећај тескобе или нелагоде, као што је држање 
говора, или усмено одговарање пред ученицима у разреду, што значи да се она 
јавља и као последица неког пређашњег неугодног искуства (Макинтајер и Град-
нер 1991: 90).

Анксиозност приликом слушања страног језика (енгл. listening anxiety) јесте 
облик ситуацијске анксиозности коју ученици доживљавају приликом слушања 
страног језика. Ситуације које захтевају слушање страног језика уједно су и 
најтеже, јер да би ученик могао говорити на страном језику, он пре тога мора 
разумети шта је речено. Анксиозност приликом слушања страног језика је ре-
акција на слушање страног језика која се манифестује емоцијама као што су не-
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срећа, љутња, страх или телесно убрзаним откуцајима срца и знојењем (Мелан-
лиоглу 2013). Слушање страног језика је интерактиван, когнитивни процес који 
укључује неуролошки, лингвистички, семантички и прагматичан процес (Рост 
2011). Неки од фактора који утичи на стварање потешкоћа приликом слушања 
и разумевања страног језика јесу задаци и фактори који се односе на слушаоце 
(Брунфаут & Ревесз 2015). Задатак овог рада је да истражи како ученици могу 
активно учествовати у процесу слушања страног језика, да сазна шта код њих 
ствара негативне емоције и које стратегије су им потребне како би се изборили 
са анксиозношћу при слушању страног језика.

2. Методологија истраживања

У литератури која се односи на језичку анксиозност, ученици су највише 
истицали анксиозност која се јавља при говору (енгл. speaking anxiety). Време-
ном се у истраживањима јавила потреба за анализом анксиозности приликом 
слушања страног језика.

Ф. Ксу (Фанг Ксу 2011) је спровео истраживање међу 140 студената енглеског 
језика као другог језика на Квингдао универзитету за науку и технологију у Кини 
(енгл. Qingdao University of Silence and Technologie). Скоро сви ученици имали 
су око шест година искуства у учењу енглеског језика и приближно исто знање. 
Ученицу су морали попунити упитник који је састојао од три питања: да ли 
осећају анксиозност при слушању страног језика, шта их чини анксиозним када 
морају решавати задатке који се односе на слушање страног језика, и који типови 
задатака, вежбања или активности би били корисни у спречавању осећања која 
карактеришу анксиозност такве врсте. Од 140 испитаника, само 9% одговорило 
је да не осећа анксиозност при слушању страног језика. При одређивању извора 
ове врсте анксиозности, коментари студента могли су се груписати у следеће ка-
тегорије: анксиозности приликом слушања страног језика везана за инпут (27% 
начин говора), анксиозност везана за процесуирање (23% неодговарајуће стра-
тегије), затим анксиозност која се односи на наставу (3% недостатак практичног 
дела) и анксиозност везана за особине наставника и ученика (9% страх од неу- 
спеха). Крешен је свом у страживању (Крешен 1982) дошао до закључка да орал-
ни инпут игра пресудну улогу у усвајању страног језика. Ученици сматрају да би 
им инпут био разумљивији уколико би се базирао на познатим и смисленим те-
мама, док од задатака очекују јасне смернице, припрему унапред, како би знали 
где је почетак и у ком правцу да иду. Ксу закључује да је за успешно превазила-
жење анксиозности при слушању страног језика важан јасан и једноставан инпут. 
На другом месту је обезбеђивање материјала које одговара њиховим интересо-
вањима. Ученици ће имати много боље резултате уколико слушају тему која им 
се свиђа. Поред наведеног, од значаја је и коришћење вицева, личних анегдота и 
материјала са пузлама за решавање. Приликом увођења у тему, Ксул сматра да је 
корисно и занимљиво навести ученике да погађају о којој теми ће бити речи, као 
и то да материјал за слушање не траје дуго и да се понови још једном, са захтевом 
да се приликом другог слушања обрати посебна пажња на неки одређени део. У 
свом закључку Ксу не занемарује и стварање позитивне атмосфере у разреду, јер 
је то директно повезано са понашањем, очекивањима и физичким присуством 
наставника, која заузврат детерминише начин на који наставник и ученици са-
рађују. Уколико желимо да ученици имају успеха у учењу страног језика, не смемо 
игнорисати њихова веровања, опажања, страхове, препреке и анксиозности.
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У истраживању спроведеном међу 253 корејских студената енглеског јези-
ка Ким (Kим 2000) је, користећи скалу за мерење анксиозности при слушању 
страног језика, пронашао значајну корелацију између наведене анксиозности и 
разумевања страног језика. Од студената се захтевало да објасне психичке или 
физичке реакције, као и зашто се осећају анксиозно у задацима који садрже слу-
шање страног језика. У поређењу са читањем, где ученици увек могу да се врате 
на онај део који нису разумели и да га анализирају, код слушања постоји само 
једна шанса и самим тим већа вероватноћа да се неки делови ненамерно изо-
ставе. Занимљиво је и да је неколико студената изјавило да је слушање теже од 
причања. У причању могу да се снађу играјући се са речима које знају, док тако 
нешто не могу радити са непознатим речима приликом слушања. Сем наведеног, 
немају довољно прилика да контролишу брзину текста који чују, док код при-
чања брзину изговореног текста могу прилагодити својим способностима. 

У истраживању које су спровели Хорвиц и сарадници (Хорвиц, Хорвиц и 
Коуп 1986) током лета 1983. године, учествовало је 225 студената почетног кур-
са језика на Универзитету у Тексасу. Као узроке анксиозног стања при слушању 
страног језика ученици су наводили страх од немогућности разумевања инпута. 
Око 35% испитаника изјавило је да их плаши када не разумеју шта наставник 
говори на страном језику, док је 27% осећало нервозу када не могу разумети 
сваку реч која се изговори на страном језику. Веровања су да се мора разумети 
свака изговорена реч како би се разумела порука на циљном језику. Хорвиц и 
сарадници сматрају да оваква веровања настају у ситуацијама када су ученици 
веома осетљиви на исправке грешака од стране наставника, стога би технике 
исправљања требало базирати на инструкцијама и не доводити ученике често у 
ситуацију да морају да оправдавају своје грешке.  

У истраживању које је обавио Елкхафаифи (Елкхафаифи 2005) проучаван 
је однос између језичке анксиозности и анксиозности која се односи на слушање 
страног језика међу арапским студентима. Укупно 233 студената арапског језика 
са шест америчких универзитета учествовало је у овом истраживању. Истражи-
вање је проучавало однос између успеха, анксиозности и специфичних демо-
графских карактеристика као што су: пол, школска година, ниво арапског језика 
(прва, друга или трећа година) и врста курса (изборни, обавезан или главни), 
као и на утицај пола и нивоа курса на језичку анксиозност и анксиозност при 
слушању страног језика. Резултати су показали значајну негативну корелацију 
језичке анксиозности и анксиозности при слушању страног језика, резултата из 
задатака везаних за слушање страног језика и свеукупног успеха. Ово истражи-
вање показало је различит степен анксиозности на учење страног језика у завис-
ности од пола, па је закључено да су жене више склоне анксиозности од мушка-
раца. С друге стране имамо значајан утицај обе врсте анксиозности на арапске 
ученике прве, друге и треће године. Ученици треће године показивали су нижи 
степен обе врсте анксиозности у односу на ученике прве године. Стога можемо 
закључити да искуство и стручност утичу на смањење нивоа анксиозност међу 
ученицима. Оно што је изненадило у закључку овог истраживања јесте сазнање 
да су највећи степен анксиозности приликом слушања старног језика имали уче-
ници друге године арапског језика као изборног. Једно од могућих објашњења за 
ову појаву лежи у томе што се друга година арапског језика води као „прекрет-
ница” током арапских студија и да је много тежа од прве године, јер су очеки-
вања већа, синтакса и морфологија су много комплексније и акценат се ставља 
на вежбама комуникације укључујући слушање. У сваком случају, Елкхафаифи 
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закључује да је високи степен анксиозности код студената којима је арапски био 
изборни загонетан и захтева даље испитивање. 

У истраживању које је обавио Меланлиоглу (Меланлиоглу 2013) студен-
ти су показивали анксиозност у ситуацијама када нису могли да запамте оно 
што чују и када су се суочавали са новом ситуацијом. Анксиозни ученици нису 
успевали успешно усвојити информације, јер је њихова пажња била усмерена 
више на негативне емоције, него на оно што треба да чују (Вулфолк 2007 цити-
рано у Меланлиоглу 2013). Како би се спречиле овакве ситуације, потребно је 
да студенти добију одговарајуће задатке, који треба да им омогуће суочавање 
са различитим видовима учења. У складу с наведеним, наставници треба да 
буду узор ученицима. 

Анксиозни ученици често се жале на проблеме са звуком приликом слу-
шања и структуре поруке циљног језика. Тако се један ученик жалио да чује само 
бучно зујање кад год наставник прича на страном језику. Још један од пробле-
ма јесте потешкоћа схватања садржаја поруке циљног језика, па су тако многи 
ученици истакли да немају представу шта наставник говори на страном језику 
(Хорвиц, Хорвиц и Коуп 1986).

Један од начина који може елиминисати језичку анксиозност јесте презен-
товање различитих активности студентима. Коен и Грант (Коен и Грант 2009) су 
развили интернет страницу Активно слушање (енгл. active listening). Она има за 
задатак да пружи помоћ студентима психологије у дидактичким и експеримен-
талним активностима учења и интерактивним тестовима, како би студенти до-
били основне вештине у слушању и на тај начин лакше комуницирали. циљ овог 
пројекта је да помогне студентима да у различитим дисциплинама у потпуности 
разумеју комплексну природу комуникације и начина на који активно слушање 
може бити примењено у разумевању личне поруке. Активно слушање је задатак 
који није лако савладати и то највећим делом због тога што исправно разуме-
вање често захтева препознавање детаља у невербалној комуникацији, инди-
ректних емоција и личне поруке. У овом програму налазе се различити задаци са 
темама на које ученици наилазе у свакодневном животу. Стога, успех ученика у 
слушању страног језика може бити побољшан употребом ових примера.

Када погледамо најважније дефиниције које се односе на разумевање језика, 
није тешко увидети да се највећи број података описује и истражује механичким 
терминима (нпр. инпут, процесуирање, аутпут) и на бази анонимних субјеката. 
Браун (Браун 1995) саветује испитивање субјеката у природнијем окружењу, јер 
уколико не разумемо личност слушаоца и његов лични став и мишљење о не-
чему, тешко ћемо логички објаснити како говорник и слушалац комуницирају 
један са другим у реалним ситуацијама. Стога, социјално-културолошки и афек-
тивни фактори имају значајан утицај на слушање и треба их пажљиво истражи-
ти како би добили јаснију слику о слушаоцу и његовом задатку. 

3. Педагошке препоруке

Према Заједничким европским оквиром и класификацијом језичких актив-
ности, слушање можемо поделити у две категорије: учествовање у дискурсу и 
пријем информација. У другој категорији могу се употребити различити искази 
у зависности од тога која врста информација се преноси. Неке од формалнијих 
врста су писани текстови као што су вести, политички говори и академска пре-
давања, док неформални подразумевају конверзацију са децом, унутар породице 
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и између пријатеља. Задатак наставника страног језика није ни у ком случају јед-
ноставан. Како би припремио ученике за слушање у стварном свету, наставник 
мора да им омогући језик који је схватљив, информативан, истинит и релевантан. 
Ако се ученицима не омогући овакав језик у основној школи, неће бити способни 
да га разумеју у ситуацијама у којима се захтева његова употреба (Бејкон 1989). 

Меланлиоглу (2013) поставља питање шта ми као наставници треба да 
урадимо како би помогли ученицима да савладају анксиозност која се односи 
на слушање страног језика. Пре свега, треба да обратимо посебну пажњу на ову 
врсту анксиозности и њене основне узроке, јер и једно и друго могу негативно да 
утичу на разумевање текста. Затим можемо да припремимо одговарајуће задатке 
или створимо адекватно окружење, које би помогло ученицима да савладају ову 
потешкоћу приликом усвајања страног језика и које би их охрабрило да се суоче 
са проблематичном ситуацијом и на тај начин буду припремљени за реалне жи-
вотне ситуације. 

Елкхафаифи (2005) је дао неколико препорука у превазилажењу анксиоз-
ности код ученика приликом слушања страног језика, па је тако мишљења да 
наставници треба да створе више могућности за слушање страног језика како 
би се ученици упознали са задацима. Затим, наставници такође треба да открију 
ученицима неке од стратегија приликом слушања страног језика. Иако неки 
наставници подразумевају да процес учења страног језика подразумева пра-
вљење грешака, ученике ипак треба подсетити да погађају и ризикују на часу. 
Потребно је ставити им до знања да грешке нису знак неуспеха, већ нормалан 
аспекат учења страног језика. Треба им такође, сматра Елкхафаифи, помоћи да 
превазиђу нереална очекивања везана за разумевање свега што чују. Приликом 
припреме материјала за час, увек треба водити рачуна о томе да су задаци прила-
гођени нивоу учениковог знања. Дозволити ученику да осети чак и мали осећај 
успеха, може умногоме помоћи да се анксиозност смањи. Наставници треба да 
охрабре ученике да говоре о својим страховима везаним за учење страног језика. 
Отворено излагање ученика о својим страховима и фрустрацијама пред остали-
ма може да доведе до креативних решења.

4. Закључак

Досадашња истраживања на ову тему свакако да стварају јаснију слику о 
томе како анксиозност може утицати на успех у слушању страног језика. Да би-
смо проучили афективна стања, некада су квалитативне студије, тј. лична посма-
трања и интервјуисање, од веће користи у односу на квантитативна. Како бисмо 
упознали њихову личност и сазнали њихове ставове и мишљења, потребно је 
обавити испитивање субјеката у природнијем окружењу. Поред наведеног, не 
треба занемарити ни варијабле као што су културолошка знања и мотивисаност 
ученика приликом истраживања анксиозности код слушања страног језика. Из 
претходно наведених истраживања закључујемо да пресудну игру има орални 
инпут и да је важно да он буде јасан и једноставан. Потребно је више пажње 
посветити познатим и за ученике интересантним темама како би информације 
које чују лакше разумели. Испитивања показују и да ученици од задатака очекују 
јасне смернице, припрему унапред, како би знали где је почетак и у ком правцу 
да иду. На другом месту је обезбеђивање материјала које одговара њиховим ин-
тересовањима. Ученици ће имати много боље резултате уколико слушају тему 
која им се свиђа. Даље закључујемо да искуство и стручност утичу на смањење 
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нивоа анксиозност међу ученицима, па су тако ученици нижих разреда скло-
нији анксиозности од ученика виших разреда. Главни задатак наставника је да 
омогући ученицима језик који је схватљив, једоставан, истинит и у складу с њи-
ховим интересовањима, треба их подстакнути да погађају и ризикују на часу, те 
им на тај начин ставити до знања да грешке нису неуспех, већ нормалан аспекат 
учења страног језика. 
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LISTENINg ANXIETY AMONg ESL LEARNERS

Summary

This paper reviews the existing scholarship on second language listening anxiety in an effort to clarify 
the relationship between anxiety and second-language learning, while making a case for the importance of 
authentic learning environments and tasks. This subset of foreign language anxiety is experienced by many 
language learners in listening situations, specifying that they tended to concentrate more during listening and 
that they have fewer opportunities to control the speed of the listening text. While the relationship between 
foreign language anxiety and foreign language performance, predominantly in terms of speaking, has been a 
subject of study for decades, it is only in recent years that receptive skills, like listening, have received signifi-
cant scholarly attention. For second language learners, learning a new language can be a stressful experience, 
with many experiencing feelings of discontent, unease, nervousness, and low self-esteem that stand in the 
way of effective performance in the target language. Research has shown that the use of authentic learning 
environments and tasks helps to alleviate listening anxiety in foreign language learners, while more effectively 
preparing them to navigate real-life listening situations. Therefore, the purpose of this paper is to more pre-
cisely determine the impacts of authentic listening tasks upon listening comprehension and levels of anxiety 
reported by foreign language learners. By doing so, I identify several key problems in current foreign language 
pedagogy regarding the development of listening and comprehension skills such as: unclear guidance tasks, 
Inadequate and insufficiently interesting material and the relationship between teachers and students. 

Keywords: Foreign language anxiety; Listening Anxiety; Authentic learning environments and tasks
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Стеван Мијомановић1

Београд

НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ДАљИНУ  
НА МЕДИцИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
ИЗАЗОВИ, ПРЕДНОСТИ И МАНЕ

На Медицинском факултету у Београду енглески језик је обавезан предмет прве две 
године студија. У следеће три године студенти могу у оквиру изборних предмета да иза-
беру Енглески језик 3, 4 или 5. С обзиром на то да на трећој години студија имају мно-
штво претклиничких предмета и уводи се клиничка пропедевтика усклађивање њихових 
обавеза и слободних термина за одржавање наставе је отежано. Из овог разлога, настава 
енглеског језика на старијим годинама одржава се претежно на даљину. У овом раду по-
кушаћемо да представимо изазове које овакав начин рада носи са собом (нпр. проблеми 
преписивања и веродостојности предатих задатака), као и предности и мане које овакав 
тип рада има у односу на језик медицинске струке (могућност слушања прегледа, пи-
сања извештаја, итд). Представићемо начин и разлоге за одабир одређених материјала и 
објаснити њихову релевантност за студенте Медицинског факултета. Узевши у обзир да 
је настава језика процес који траје и неминовно се стално мења и напредује, осврнућемо 
се и на унапређење оваквог типа наставе.

Кључне речи: настава на даљину, интегрисане вештине, енглески за медицинску 
намену

Увод

На Медицинском факултету у Београду Енглески језик је обавезни пред-
мет. Његова судбина мењала се како је реформисана и настава тј. програм Ме-
дицинског факултета. Од 2001. године започете су реформе на Медицинском 
факултету. Енглески језик се од 2004/05. године учи од прве до пете године. На-
става енглеског језика на трећој години уводи се 2007/08. године. На прве две 
године студија Енглески језик је обавезан предмет. У трећој, четвртој и петој 
години студенти имају могућност да слушају Енглески језик 3, 4 и 5 као изборне 
предмете. На прве две године обрађују се медицинске теме које прате наставу 
на осталим предметима. У првој години лекције покривају етичке теме, анато-
мију, различите системе (уринарни, респираторни, репродуктивни, кардиова-
скуларни итд). У другој години обрађују се хемијски процеси у телу, уводи се 
преглед пацијента, узимање анамнезе и студенти се упознају са различитим бо-
лестима и поремећајима, као и са педијатријском, геријатријском и ургентном 
медицином. На прве две године покривају се сва времена (акценат је на оним 
која су заступљенија у медицинском дискурсу), чланови (специфичне употребе 
у медицини), префикси и суфикси у медицини, бројиве и небројиве именице, 
множина речи грчког и латинског порекла, модални глаголи, грађење речи, кон-
диционалне реченице, везници, локативни придеви и прилози итд. Акценат у 
обе године је на специфичном вокабулару струке тј. терминологији. Инсистира 
се на правилном изговору, вокабулару, синонимима и у стручном и у лаичком 
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језику (scapula: shoulder-blade; gullet: oesophagus) и студенти се упознају са срп-
ским тј. преводним еквивалентима. Дакле, највише се инсистира на лексичкој, 
грaматичкој и семантичкој компетенцији. Међутим, ова знања се даље користе 
у разговору о одређеним медицинским темама, где студенти изражавају своје 
мишљење, повезују и дефинишу појмове и упоређују различите системе (нпр. 
српски здравствени систем са системом у УК). С обзиром на то да су групе из-
међу 70 и 100 студената, вежбе слушања, читања и говора ограниченог су типа. 
У обзир долазе неки краћи текстови и краћи снимци на основу којих се студенти 
укључују у расправу или се организује дебата. Слушање се претежно заснива на 
слушању наставника, а у говору учествује мали проценат студената (5–10%). На 
каснијим годинама ситуација је нешто другачија утолико што су групе студената 
мање, што оставља више простора за вежбање различитих вештина, па је и мо-
гућност рада на прагматичкој компетнцији већа. 

Енглески језик у претклиничкој и клиничкој медицини

Један од главних аспеката подучавања медицинског енглеског лежи у јези-
чком оспособљавању студената, где их истовремено подстичемо да своје знање 
користе у различитим стручним контекстима и ситуацијама (конгресима, симо-
позијумима, конференцијама, објављивању у страним часописима, у комуника-
цији међу колегама итд.) (Мићић 2009: 90). Да би смо изашли у сусрет потребама 
студената медицине, морамо се ослањати на различите аутентичне текстове и 
материјале, те пратити открића и трендове као и литературу у домену медицин-
ских наука. На овај начин пружа се лингвистички контекст који денотира однос 
између одређене лингвистичке јединице, а и других лингвистичких јединица у 
њеној близини − реченице или текста (Кристал 1996: 177). Аутентични материја-
ли спадају под општи појам научних текстова који су према Халидеју (Халидеј 
1993. у Мићић 2006) препознати као ‘научни енглески’ због комбинованог ефек-
та ‘групе особина’ и односа ових особина кроз текст. 

Овако схваћен приступ настави за циљ има да студенти овладају енглеским 
језиком у сврхе своје тренутне улоге као и своје улоге у будућности. Наиме, 
студенти се на трећој години студија оспособљавају да енглески језик успешно 
користе у комуникацији лекар-пацијент, као и пропратним елементима те ко-
муникације, узимање анамнезе, писање извештаја итд. После одслушане наставе 
студенти би са лакоћом требало да се сналазе у читању и разумевању литературе 
на енглеском (које у медицинској струци има у изобиљу и која преовладава), као 
и у праћењу најновијих достигнућа. И као студенти и као будући лекари, наши 
студенти врло често посећују конференције и конгресе, како у Србији тако и у 
иностранству, па им су им вештине презентовања на енглеском језику од вели-
ког значаја. Наравно, неизоставни део медицинске струке је и писање научних 
радова, те се студенти упознају са специфичностима писања на енглеском као и 
специфичностима академског писања. 

Теме које се обрађују на изборној настави настављају се на већ уведене теме 
и продубљују их. Студенти имају шири опсег знања, те се лакше и са више инте-
ресовања баве лекцијама на теме болести и поремећаја, приступа лечењу и бо-
лесничком понашању, светских здравствених проблема итд.
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Изборна настава

Изборна настава на Медицинском факултету у Београду организује се се-
местрално, траје 15 недеља и предвиђена су два часа недељно. У зависности од 
могућности, настава се организује два до три пута у току школске године, и то 
углавном за мањи број студената (око петнаест), а величина групе зависи од за-
интерсованости. Студенти на листи жеља за изборне предмете уносе своје жеље 
и даље се распоређују по предметима. Предвиђено је да по одслушаној настави 
студенти полажу испит, што углавном коинцидира са редовним испитним роко-
вима. Оваква организација подразумева се и за Енглески језик 3, 4 и 5. 

Као што је већ речено, програм свих предмета енглеског језика прати про-
грам студија и остале предмете које студенти слушају. Студенти треће године 
слушају следеће медицинске предмете: фармакологију с токсикологијом, пато-
логију, патолошку физиологију, клиничку пропедевтику, радиологију и нукле-
арну медицину и медицинску статистику и информатику. На свакој години има 
између 500 и 600 студената. Да би настава текла неометано и да би била што 
квалитетнија студенти су подељени у мноштво мањих група. На трећој години 
студенти поред претклиничких предмета добијају клиничку пропедевтику, и као 
део тог предмета у обавези су да проведу одређени број сати у клиникама. На 
овај начин стичу практично знање и упознају се са праксом. Остали предмети 
подразумевају теоријску и практичну наставу. Практична настава обавља се у 
виду лабораторијских вежби које изискују мање групе. Међутим, оваква распо-
дела наставе представља изазов за изборне предмете, почевши од немогућности 
изналажења термина погодног за све студенте пријављене на изборном предме-
ту до проналажења простора у ком би се настава одвијала. Такође, последњих 
неколико година интересовање студената за Енглески језик 3 је у порасту, па број 
пријављених студената неретко превазилази 40. Због свега горе наведеног, али и 
да би смо пружили свим заинтерсованим студентима прилику да похађају пред-
мет, одлучили смо да наставу спроводимо на даљину. 

Настава на даљину

У данашње доба просперитета науке и информационих технологија битно је 
бити што више упућен у оба да би се лакше комуницирало, развијало и да бис-
мо могли да идемо у корак са светом. Међутим, нису сви појединци подједнако 
упознати са технологијом нити сви имају приступ личном компјутеру. Имајући 
то у виду, програм који се користи за наставу на даљину мора бити једноставан 
и опште доступан (како са личног компјутера, тако и са компјутера доступних у 
библиотекама и на факултету). Стога смо се одлучили за Google groups, опцију 
коју нуди претраживач Google. Google groups је лак за коришћење и приступ. 
Група се отвара тако што појединац (у нашем случају наставник) отвара групу 
преко своје имејл адресе, и тиме постаје администратор групе. Чланове прикљу-
чује администратор додавањем њихових имејл адреса у групу. Администратор 
има могућност да и остале чланове постави за администраторе, али то у случају 
наставе на даљину изостаје као опција. Разлог за ово је двојак. Наиме, ако је само 
наставник администратор, он остаје једини који има контролу над садржајем 
који се поставља у групу као и над одабиром чланова групе. Постављање било 
каквог садржаја прате мејл обавештења свим члановима групе. Група има опције 
за дискусије и обавештења, као и за наглашавање битног садржаја. Сваки унос 
врши се путем уношења текста, али постоји и опција додавања других садржаја 
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попут линкова, различитих прилога (визуелних, аудио и аудиовизуелних). Сту-
денти могу да остављају коментаре, улазе у дискусије, постављају питања итд. 
Оваква платформа отвара велики простор за интеракцију како са наставником 
тако и међу студентима. Студенти могу да изаберу шифрована имена ако желе, 
а њиховим имејл адресама има приступ само наставник/администратор. Самим 
тим, студенти могу улазити у дискусије без страха да ће њихове колеге знати њи-
хов идентитет у случају да износе опречан став или неке контроверзније идеје, 
што у великој мери поспешује комуникацију, јер су студент опуштенији у из-
ношењу својих ставова. Наставник, наравно, мора све време пратити садржај 
како би могао благовремено реаговати у случају употребе неакадемског језика 
и могућих сукоба међу члановима групе тј. студентима, у дискусијама које могу 
имати осетљиву тематику (нпр. религија и донација органа).  

Енглески језик 3

У прве две године студија на предметима Енглески језик 1 и 2 студенти пре-
лазе граматику и упознају се са специфичностима медицинског језика како на 
нивоу одређених структура тако и на нивоу вокабулара. Као што је већ помену-
то, због великих група изостаје активна усмереност на савладавање свих језич-
ких вештина као што су вештине говора, писања, читања и слушања. У трећој 
години слушања енглеског језика се ставља акценат управо на ове вештине. Оно 
што се не мења кроз свих пет година наставе је њена природа која је усмере-
на на садржај који је повезан са крајњим циљем коришћења језика. Настава је 
конципирана тако да је посебан фокус на контекстуализованој употреби језика. 
Садржај мора бити усмерен на материју која је позната студентима, дакле на ма-
терију којом се баве и којом ће се у будућности бавити. На овај начин се повећа-
ва мотивација за учење језика што би требало да буде један од главних циљева 
сваке наставе. Настава која се води овим принципом је тематска и усмерена је на 
развијање свих академских вештина, а не само на одређену дисциплину (Флауер-
дју, Пикок 2001: 181). У складу са тим, програм наставе енглеског језика на трећој 
години Медицинског факултета у Београду прати теме које су у том тренутку 
актуелне за студенте и састоји се од следећих тематских целина:

• Разговор са болесником, узимање историје болести и преглед
• Основни принципи ургентне медицине и кардиопулмонарно оживљавање
• Трансплантација ткива и органа
• Заразне болести– бактеријске, паразитске, вирусне и друге инфекције
• Фармакологија и кљиничка фармакологија и терапија: упутсва о ко-

ришћењу лекова
• Лекови за лечење душевних болести и стања– зависност, самолечење
• Патологија– патоанатомска дијагностика (биопсије)
• Патохистологија– дијагностика (хистолошка анализа)
• Малигне болести
• Сида и здравствени проблеми човечанства.

С обзиром на то да је у питању настава на даљину, највећи акценат је на 
вештинама читања и писања, међутим, пажња се посвећује и терминологији, 
као и функционалној употреби језика (саопштавање, одговарање на питања, 
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извештавање, аргументовање, изражавање ставова, итд). Све вежбе које за циљ 
имају саваладавање и вежбање вештине читања подразумевају читање разних 
аутентичних тексотва и сажимање истих или извлачење и парафразирање про-
читаног. Такође, студенти се на овом нивоу упознају са формом и елементима 
апстраката научних радова, те њиховом идентификацијом и редоследом. Поједи-
не вежбе доприносе дискурсној компетенцији и тестирају разумевање тако што 
студенти треба да ставе реченице и пасусе у одређени распоред чији би крајњи 
производ био кохерентна и смислена целина (видети Слику 1 – оживљавање или 
реанимација; студенти треба да примене своје знање прве помоћи и енглеског 
језика и распореде реченице тако да одговарају свакој слици).

 

 
Слика 1: Преузето из english for Medical Purposes (Mićić 2013: 226);
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Материјали који су доступни наставнику подразумевају разне књиге и  
уџбенике, како енглеског језика тако и медицине. Међутим, наставнику су на 
располагању и разни интернет материјали који могу бити интернет страни-
це, блогови, научни радови, сајтови за медицинску едукацију и др. Велики део 
наставе на даљину највише је базиран управо на вештини читања, јер студенти 
морају ишчитати све материјале и одвојити и сумирати најбитније из њих. 

Повезаност читања и писања је нешто што се подразумева, а добри писци 
испољавају ефикасније вештине читања од слабих писаца (Ферис, Хеџкок 1998). 
Вежбе писања обухватају одговоре на различита питања, писање биографије и 
пропратног писма, учествовање у дискусијама на теме трансплантације, кар-
диопулмонарног оживљавања, прве помоћи итд. Ове дискусије имају форму 
интернет форума и врло су погодне као простор за изражавање личних ставо-
ва студената. Један од захтевнијих задатака представља и писање дескриптив-
них, наративних и аргументативних есеја на различите теме (нпр. Should more 
accountability be placed on doctors?). Студенти добију упуства како есеј треба да  
изгледа тј. о његовој форми и садржају као и примере есеја. Велики део студентског 
живота и будућег рада представља и презентовање стручних радова и резултата, 
па је један велики део оваквог типа наставе посвећен припреми презентације 
(углавном у PowerPoint програму, мада ни други програми нису искључени). У 
трећој години задржавамо се на самој припреми презентације, док на четвртој и 
петој години студенти презентују пред колегама. Један од недостатака оваквог 
типа наставе је одсуство „живе речи“. Међутим, у задацима попут дискусија, у 
којима је језик неформалнији и ближи говорном, и у припреми презентација, где 
студенти своје предавање представљају у тезама, поставља се темељ за усмену 
комуникацију. Студенти имају већ задате теме за презентације, али се некад, због 
већег броја студената, додају неке теме уз сагласност наставника а на предлог 
студената. Теме које се обрађују у презентацијама су: 

• Medical Emergencies
1. Bioterrorism and Disaster Medicine
2. Cardiac Emergencies
3. Stroke
4. Sepsis
5. Trauma

• Transplantation
1. Emerging Issues in Transplantation (socioeconomic, cultural & educational 

barriers)
2. Kidney Transplantation

• Infections 
1. Emerging & Reemerging Infectious Diseases
2. Clostridium difficile Infection
3. Hepatitis C
4. HIV & AIDS
5. Rabies

• Pharmacology 
1. Substance Abuse & Addiction
2. Mutations and Drug Resistance
3. Chemotherapy – Cure or Killer?
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4. Antipsychotics & Antidepressants
5. Herbal Medications

• Psychiatry
1. Anxiety Disorders
2. Bipolar Disorder
3. Depression
4. Eating Disorders
5. Schizophrenia

• Pathohistological diagnoses
1. HPV & Cervical Cancer
2. Melanoma
3. Antidepressants & Breast Cancer
4. Oral Contraceptives & Cancer Risk
5. Secondhand Smoke & Cancer;

Једна од битних разлика у односу на прве две године слушања енглеског је-
зика јесте могућност имплементације вежби које се тичу вештине слушања. Пре-
ма Морли (1991: 82), слушамо два пута више него што говоримо, четири пута 
више него што читамо и пет пута више него што пишемо. У учењу језика слу-
шање се углавном помиње прво с обзиром на чињеницу да га највише користимо 
и да се прво активира у усвајању првог језика (Мићић Кандијаш, Чајка 2014: 12). 
Према Риверсу (1983: 97), слушање није пуки чин рецепције већ конструкција 
поруке на основу фоничког материјала. 

У настави користимо аудио и аудиовизуелне материјале (YouTube, TED 
Talks, podcast). Теме које се обрађују у овим вежбама јесу преглед и узимање 
историје, иновације у оживљавању итд. Студенти имају прилику да чују и виде 
прегледе, те им то помаже и усвајању правилног изговора као и у разумевању 
неких културолошких и прагматичких разлика између српског и енглеског је-
зика у оваквим ситуацијама. Разумевање ових материјала тестира се кроз вежбе 
у којима студенти или одговарају на питања или сумирају преслушано. Овакав 
приступ настави базира се на ситуацијама из стварног живота и решавање про-
блема, те на тај начин уче језик с усмерењем на значење пре него на форму (Хајл-
енд 2006: 317).

Поред рада на језичким вештинама студенти усвајају нови вокабулар и из-
говор (у вежбама слушања). Вежбе које се користе у ову сврху су идентифика-
ција/ дијагностиковање болести са слика и учење скраћеница. Лекар ће радије 
употребити скраћеницу која је позната свима у професији (Ван Хуф 1998: 58) 
пре него дугу терминолошку синтагму. Због овога је врло важно да се студен-
ти упознају са медицинским скраћеницама, поготово оним који се користе у 
анамнезама. Пример скраћеница са којима се студенти упознају: RoS – review of 
systems; O/E – on examination; c/o – complains of; BP – blood pressure; Dx-diagnosis.

Изазови

Овакав тип наставе са собом носи бројне изазове. Један од највећих иза-
зова је припрема материјала. Наиме, пошто је програм тематски организован, а 
теме су уско стручне, самим тим припрема је временски јако захтевна. Наравно, 
материјал мора бити савремен и прецизан, те наставник неретко мора да се кон-
султује или са другим колегама (лекарима) или да на друге начине провери да ли 
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је одређени материјал подобан за годину студија и знање студената. Међутим, и 
поред доступности информација на интернету, разних научних радова, и колега 
са факултета, понекад је отежано доћи до информација. 

Техничке тешкоће су једна од највећих препрека у остваривању оваквог 
типа наставе. Квар компјутера, недостатак мреже, губитак података, погађа 
подједнако и студенте и наставника. 

Један од најчешћих проблема са којим се наставник сусреће јесте преписи-
вање или плагијаризам. Студенти углавном преписују задатке једни од других и 
шаљу наставнику. Са неким задацима то је и тешко уочљиво јер су сами одого-
вори униформни или директни (нпр. значење скраћеница или дијагноза болести 
са слика). Неретко се дешава да студенти пошаљу задатак свог колеге који је слу-
шао Енглески језик 3 у семестру пре њега. С друге стране, на одређене задатке 
суденти не одговарају својим речима већ копирају садржај са интернета. Овакав 
поступак се донекле толерише јер изискује од студента да прочита и одреди шта 
је важно, што је већ само по себи процес учења. 

Кашњење у испуњавању задатака не представља велики проблем, али до-
води до нагомилавања задатака и за студента и за професора који треба да их 
прегледа. С тим у вези је и утрошено време на прегледање радова и задатака и 
давање коментара на исте. Утрошено време на ову активност наставника далеко 
премашује утрошено време у учионици. Последњих година, као што је већ поме-
нуто, број студената на Енглеском језику 3 је око 40. Прегледање задатака се врши 
на недељном нивоу, те та бројност директно утиче и на квалитет прегледања. 

Још један од изазова је вођење евиденције студената и испуњења њихових 
задатака. Наставник мора да има разрађен систем који му омогућава да води 
рачуна о томе. С обзиром да је настава базирана на задацима, студенти стичу 
право да полажу испит тек кад „одслушају“ курс тј. кад предају све задатке. 

Аминистративни процес расподеле студената по изборним предметима не-
када директно утиче на наставу. Студенти који нису изразили жељу да похађају 
Енглески језик 3 понекад су грешком администрације принуђени да га похађају. 
Међутим, највећи проблем у овом смислу јесте кашњење студената са пријавом 
на изборне предмете што помера почетак наставе и скраћује њено трајање, па 
наставник мора да прилагоди програм новонасталој ситуацији у најкраћем мо-
гућем року.

Предности 

Као што је већ поменуто, једна од највећих предности оваквог типа наставе 
је доступност аутентичних материјала који су од великог значаја за наставу ме-
дицинког енглеског језика. Материјали који могу да се користе могу бити аудио-
визуелни, научни радови, речници, онлајн енциклопедије, форуми, question and 
answer портали (Q&A), блогови итд. Велика предност је доступност и могућност 
слушања и гледања стварних прегледа, операција итд. Студенти могу ближе да 
истражују поједине поремећаје.

Наставник може да формално и садржински објасни одређене медицинске 
форме као што су извештаји, које студенти потом могу полако да савладају и 
покушају да сами напишу. Ово је пре свега корисно за студенте, али и интере-
сантно, поготово студентима треће године који су управо добили клиничку 
пропедевтику.
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Највећа предност овакве наставе из угла студената је располагање сопстве-
ним временом. Решавање задатака одузима највише око пола сата. Студенти 
међутим могу да бирају кад ће се посветити том задатку. Такође, услов је да се 
задаци пошаљу наставнику пре истека семестра, односно пре испитног рока, па 
студенти којима је лакше да ураде све одједном имају и ту могућност. Наравно, 
као што је поменуто, тај избор представља отежање настванику. 

Мане

Недостатак контакта уживо је нешто што директно утиче на наставу. Нема 
остваривања блискости између студената и наставника, искључен је групни рад 
и постоји немогућност директног развијања вештина говора и изговора. Недо-
статак симулација медицински специфичних ситуација (нпр. узимање историје 
и преглед), које би у традиционалној настави могле да се спроводе кроз игру уло-
га, што би додатно допринело контекстуалном учењу, је још једна од мана.

Можда је једна од најзначајних мана недостатак директног објашњења гра-
матичких целина од стране наставника. Наиме, подразумева се да је граматика 
савладана у средњој школи као и на прве две године факултета. Међутим, у прак-
си се показује да има простора за побољшање. Наставнику преостаје да исправља 
граматичке грешке у студентским задацима и да кроз праћење грешака у даљем 
раду имплементира задатке који ће имати за циљ унапређење и лингвистичких и 
прагматичких компетенција.

Закључак

Реакције студената на наставу на даљину врло су позитивне, пре свега због 
могућности да похађају наставу и поред мноштва других обавеза и због могу-
ћности располагања сопственим временом. Испрва је процес привикавања на 
овакав тип наставе отежан, јер се студенти можда чак и први пут сусрећу са 
истим. Међутим, врло брзо увиђају олакшање и растерећење од осталих обавеза. 
С обзиром на то да су у питању генерације које су од малена упознате са инфор-
мационим технологијама овакав тип наставе лако заживи и пријемчљивији је 
савременом студенту. 

С аспекта пруженог и тестираног знања, овакав вид наставе језика омогућа-
ва рад на интегрисаним вештинама и у великој мери се ослања и на самосталан 
рад студената, што им помаже за касније савладавање стране литературе и ситу-
ација у којима би се могли наћи. 

У будућности постоје планови да се онлајн настава даље развије и формира 
посебна платформа. Слични пројекти већ постоје на Медицинском факултету у 
Београду, те је у плану и сарадња са осталим катедрама. Та сарадња има потен-
цијал да изроди једну специфичну базу података (текстова, вежбања, граматика, 
речника, аудио и аудиовизуелне базе итд) која би могла бити од велике користи 
студентима за даље усавршавање и развијање. 

Постоји идеја и да се направе посебни форуми, question and answer портали 
(Q&A), студентски блогови итд. Крајњи циљ било би онлајн часопис о актуел-
ним медицинским темама и студентском животу, изазовима, разменама и про-
блемима, који би водили студенти под вођством старијих и искуснијих колега и 
наставника.
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На неким факултетима и универзитетима је развијање наставе на даљи-
ну већ у повоју. Сарадња са њима и имплементација и развијање оваквог типа 
наставе ишла би у корак са временом и олакшала би и наставном особљу и сту-
дентима. Наравно, настава на даљину мора бити пажљиво испланирана и кон-
ципирана како би била на највишем нивоу и како би квалитетом могла да па-
рира традиционалној настави. циљеви морају бити јасно постављени, технички  
аспект добро разрађен, а све мора бити подржано наставним кадром који је еду-
кован и спреман на новине и константан професионални и лични развој.  
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ONLINE TEACHINg OF ENgLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE: CHALLENgES, 
ADVANTAgES AND DISADVANTAgES

Summary

At the Faculty of Medicine in Belgrade the English language is a compulsory subject in the first two 
years. In the following three years students can choose English 3, 4, 5 as an elective course.Since the students 
get clinical subjects in the third year coordination of their obligations and finding free time slots for teaching 
them becomes more difficult. This is the reason why the senior years are taught mainly online. In this paper 
we will try to showcase the challenges of this type of teaching (e.g. problems with copying and authenticity of 
students’ work) as well as the advantages and disadvantages this type of teaching has on the process of teach-
ing medical English (e.g. possibility of listening to examinations, writing reports, etc.). We will talk about 
the reasons for choosing certain materials and about the way the materials are compiled and about their 
relevance for the students of the Faculty of Medicine. Taking into consideration the nature of the process of 
teaching a foreign language, which is long-lasting and ever-changing, we will also talk about possible ways of 
perfecting this type of teaching.

Key words: online teaching, integrated skills, English for medical purposes
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Тања Пељевић1

Београд

ПОЧЕТНО УСВАЈАЊЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА КИНЕСКОГ 
ЈЕЗИКА КОД КИНЕСКЕ ДЕцЕ

циљ овог рада јесте представљање резултата истраживања когнитивних способ-
ности у почетном усвајању читања и писања кинеског језика код кинеске деце, која су 
спровели истраживачи у Кини. Методе научног истраживања коришћене у овом раду 
су анализа и синтеза, метод компилације, дескриптивни метод, компаративни метод и 
индуктивно-дедуктивни метод. Представљањем података из обрађених истраживања 
ауторка овог рада указала је на следеће закључке: да би се развило ортографско знање по-
требно је вишегодишње образовање; усвајање читања најинтензивније је у почетној фази 
препознавања речи; нивои фонолошке свести развијају се различито и зависе од узра-
ста детета, не од развоја писмености; фонолошка и морфолошка свест су одвојиве једна 
од друге. Морфолошка свест директно утиче на развој писмености, може да предвиди 
одступања у читању, и може бити измерена задацима који изузимају употребу писма. 
Повезаност између писања и читања огледа се и у формирању моторичких програма који 
воде до формирања дуготрајне моторичке меморије.

Кључне речи: почетно усвајање читања и писања, фонолошка свест, морфолошка 
свест, ортографско знање, кинески језик

1. Увод

Све је већи број студија и истраживања у вези са когнитивним способно-
стима које се односе на писменост у кинеском језику и развој писмености код 
кинеске деце. У тим истраживањима указано је на важност морфолошке свести, 
затим ортографског знања и у нешто мањој мери фонолошке свести.

2. Опште карактеристике кинеске ортографије

Кинеско писмо је логографско писмо (Перфети и Џанг 1995) и јединствено 
је за све говорнике кинеског језика и његових дијалеката. Основна јединица је-
зика јесте кинески карактер, који истовремено представља и морфему и слог, те 
се стога ово писмо назива и морфо-силабичким писмом. Кинески језик је тонски 
језик, а број тонова разликује се по дијалектима. С обзиром на то да један писани 
кинески карактер одговара једној морфеми пре него појединачном фонетском 
изговору, сви говорници различитих дијалеката кинеског језика разумеју пис-
мо иако не морају да разумеју изговор датог карактера. Информација коју даје 
кинески карактер може се поделити на слоговну, морфолошку и ортографску 
информацију (шу и Андерсон 1997). 

Сваки кинески карактер састоји се од основних потеза. Потези се комби-
нују у компоненте које, представљају основне делове карактера. Постоје правила 
за писање и комбиновање потеза која се морају поштовати приликом писања. 
Насумичним комбиновањем компоненти настају неправилне форме карактера. 
Речник Chinese radical Position Frequency Dictionary (1984) наводи постојање 541 

1 tanja.peljevic@gmail.com
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радикала. Многи од ових радикала су и карактери илити морфеме односно речи 
и имају своје значење и изговор.2

Кинески карактери се на основу структуре могу поделити у две категорије и 
то на једносложне и на вишесложне карактере. Једносложни карактери не могу 
се даље делити на посебне компоненте, а вишесложни карактери односно сложе-
нице у себи могу садржати две и више компоненти. Више од 80 процената карак-
тера у кинеском језику су сложенице (Ли et al. 2012; Лиу и МекБрајд Чанг 2010). 
Индивидуалне компоненте унутар сложенице могу дати информацију о значењу 
(семантичка компонента, радикал) или о изговору (фонетска компонента, фоне-
тик) целог карактера.3 Кинеска деца која уче да читају спајају слогове из говора 
са писаним карактерима. 

3. Школски систем, педагошки принципи и школски уџбеници

школски систем у Хонг Конгу организован је на основу британског школ-
ског система. Формална настава читања почиње у првој години обданишта и 
заснива се на методи „види и изговори”. Упутства која деца добијају су и усмена 
и писмена и дају се и на кантоншком и на мандаринском и на енглеском језику 
(МекБрајд Чанг et al. 2004.). Препознавање карактера предаје се директно без по-
моћи фонетског система. Главна одлика овог модела учења јесте изнова и изнова 
понављање назива карактера који је спојен са својим писаним обликом.

У НР Кини (изузев Хонг Конга и Макаоа) Hanyu pinyin (ханју пинјин) – фо-
нетска латинична транскрипција користи се од 1958. године. Састоји се од 26 
латиничних слова и помаже у препознавању нових карактера који се касније уче 
у школи. Настава читања заједно са наставом фонетске транскрипције пинјин 
почиње обично око пете године, док настава препознавања карактера почиње 
у првом разреду основне школе или око шесте године живота. (МекБрајд Чанг 
et al. 2004). Наставници у основним школама предају нове речи односно карак-
тере на следећи начин: сваки нови карактер сагледава се као целина а затим се 
сагледавају делови од којих се карактер састоји. Делови новог карактера повезују 
се са деловима карактера и целим карактерима који су већ усвојени односно на-
учени, а потом наставници објашњавају како се карактер пише. Објашњава се 
од колико потеза се састоји карактер и којим се редоследом пишу потези. Редо-
след којим се карактери пишу и начин писања потеза веома су важни како за па-
мћење тако и за сагледавање значења самог карактера, односно слога или речи. 
Деца исписују у ваздуху потезе и на глас изговарају њихове називе, а потом их 
пишу у свеске за писање карактера које имају посебну врсту листова подељених 
у квадрате. У писању карактера не постоји празан простор између речи који их 
одваја као што је то случај са алфабетским писмима. Карактери се пишу један до 
другог, а такође се вежба и пропорција писања карактера. Током првих неколико 
недеља првог разреда уводи се пинјин који садржи латинична слова алфабета 

2 Ванг, Јанг 2008: Min Wang, Chin-lung Yang, Cognitive consequences of cross-language and writing 
systems difference, у: K. Koda, A. M. Zehler (уред.), Learning to read Across Languages, London: 
Routldge, 125.; Ли, Томсон2 2009: C. N. Li, S. A. Tompson, Chinese, у: B. Comrie (уред.), The world’s 
Major Languages, London: Routldge, 708.

3 Више о радикалимa (семантичким компонентама) а види у: Ванг, Јанг 2008: Min Wang, Chin-lung 
Yang, Cognitive consequences of cross-language and writing systems difference, у: K. Koda, A. M. Zehler 
(уред.), Learning to read Across Languages, London: Routldge, 127–128.

 Више о кинеском писму види у: Сун 2006: ChaoFen Sun, Chinese writing, у: Chinese a linguistic 
introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 101–114.
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и тонске маркере изнад вокала. Карактери се уводе у наставу у трећем месецу 
првог разреда. Пред крај првог разреда од деце се очекује да су савладала лати-
ничну транскрипцију. Како ученици напредују кроз разреде, и вокабулар им се 
повећава и престају да користе пинјин. (Пајн et al. 2003: 782).

Истраживање које су шу et al. спровели 2003. године имало је за сврху боље 
разумевање усвајања карактера код деце. Спроведена је детаљна анализа 2.570 
карактера из 12 уџбеника elementary School Textbooks (1996), из којих се предаје 
у Пекингу и другим основним школама у Кини. Корпус карактера у уџбеницима 
обухвата градиво од првог до шестог разреда које су аутори овог истраживања 
поделили у две опште групе: карактере који су семантичко-фонетске сложенице 
и карактере који то нису, то јест нефонетске карактере. Нефонетски карактери 
су даље подељени на четири подгрупе и то: пиктограме, идеограме, семантичке 
сложенице и подгрупу разно у коју спадају неколико ретких типова карактера. 
Детаљно су испитане следеће категорије: врсте карактера, визуелна комплекс-
ност (број потеза у оквиру једног карактера), просторна структура карактера 
(различите позиције радикала у оквиру семантичко-фонетске сложенице), фо-
нетска правилност (допринос фонетика изговору семантичко-фонетске сло-
женице), семантичка транспарентност (допринос радикала значењу семантич-
ко-фонетске сложенице: што је јаснија семантичка информација то је карактер 
транспарентнији), независни и зависни делови (независни и зависни фонетици 
и независни и зависни радикали) и на крају породице фонетика и радикала (по-
родицу фонетика могу чинити семантичко-фонетске сложенице које имају исти 
фонетик и фонетик који је независан то јест самосталан карактер).

Један од веома важних резултата до којих су дошли аутори овог истражи-
вања јесте да се визуелна комплексност, фонетска правилност и семантичка 
транспарентност анализираних карактера повећава у смеру млађих ка старијим 
разредима. Карактери који се уче у првом или другом разреду имају мање поте-
за, али нису правилни или транспарентни. Карактери обухваћени овим уџбени-
цима садрже више високофреквентних карактера. Високофреквентни карактери 
су карактери који, за разлику од нискофреквентних, нису визуелно комплексни, 
фонетски правилни и семантички транспарентни.

Остали резултати добијени уз помоћ статистичке обраде података по-
тврђују тврдњу да је кинески језик тежак језик за учење. Није увек једностав-
но пронаћи наговештај за изговор у оквиру карактера. Изговор карактера који 
имају исти фонетик није увек исти. Да би деца користила информације које дају 
радикали, прво морају да идентификују радикале. Радикали се користе у речни-
цима кинеског језика као индекс за проналажење речи тако да су деца на њих 
стално упућена, те су их и свеснија у ранијем добу.

4. Когнитивне способности које утичу на учење 
читања и писања код кинеске деце

Читање представља комплексан процес когнитивних способности које 
обухватају визуелно, ортографско, фонолошко, морфолошко, синтаксичко и се-
мантичко процесуирање. Учење читања Нађ и Андерсон (1995: 2) дефинишу на 
следећи начин: „Када учи да чита, дете прво мора да схвати да писмо представља 
говор, па тек онда како писмо представља говор. Схватање везе између писма 
и говора било ког језика захтева откривање које су то лингвистичке јединице 
представљене елементима писма – да ли знакови представљају фонеме, слогове, 
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морфеме или нешто друго.” Учење читања и писања захтева металингвистички 
увид у повезивање говорног и писаног језика. Основни металингвистички увид 
обухвата фонолошко и ортографско знање, као и знање о морфологији. Међу-
тим, поставља се питање које су то јединствене металингвистичке и когнитивне 
везе у учењу читања кинеских карактера које кинеска деца развијају? Истражи-
вања о развоју читања код кинеске деце забележила су важност визуелних спо-
собности, брзог именовања (rAN – rapid automatized naming), фонолошке свести 
(нпр. Хо и Брајант 1997; МекБрајд и Хо 2000), ортографског знања (нпр. Пајн et 
al. 2003; Тан et al. 2005), а с обзиром на то да је за повезивање гласова и њихове 
писане форме важно и њихово повезивање са значењем, и важност знања о мор-
фологији односно морфолошка свест (нпр. Ли et al. 2012; Ву et al. 2009).

4.1 Фонолошка свест

Фонолошка свест односи се на могућност да се разумеју изговорене речи као 
низови звукова или фонемски сегменти који кореспондирају написаним једини-
цама, као и приступ и манипулација овим сегментима у речи (Глитман и Розин 
1977). Сноу, Бурнс и Грифин (1998: 51) дају следећу дефиницију термина фоно-
лошке свести: „Термин фонолошка свест односи се на генерално уважавање звуч-
не компоненте говора, одвојено од значења.” Фонолошку свест треба разликовати 
од знања о многобројним асоцијацијама између карактера и слога. До појаве фо-
нетске свести потребно је савладати неколико посебних асоцијација (Нађ, Андер-
сон, 1995). Фонолошким процесуирањем обично се назива процес пребацивања 
визуелне представе речи или реченица у апстрактан фонолошки код. 

Последњих неколико деценија појавио се велики број истраживања који је 
указао на то колика је важност фонолошке свести код деце која уче да читају 
језике алфабетског система писања. Око тога колика је улога фонолошке свести у 
читању кинеског језика и даље се воде расправе. Навешћемо резултате неколико 
истраживања која су указала на то да различити нивои фонолошке свести утичу 
на читање кинеских карактера код кинеске деце.

Да би дете (читалац) могло да процесуира фонолошку информацију у ки-
неском карактеру, неопходно је да има знање о иницијалима, финалима и тоно-
вима у кинеском слогу4 и да препознаје кинеске карактере. Такође, морају препо-
знати информацију коју преносе радикали и фонетици у сложеним карактерима 
који се састоје из више компоненти. Фонетици се обично налазе на десној страни 
карактера који се формира у правцу десно – лево и који се састоји од две компо-
ненте један уз други. Међутим фонетска информација није увек јасно изражена, 
и у смислу да може носити другачију фонетску информацију у другом дијалекту 

4 Слог је основна јединица у кинеском језику и његова структура може бити сачињена на 4 начина, 
а то су В (вокал), КВ (консонант - вокал), ВК (вокал - консонант) и КВК (консонант - вокал - 
консонант). Сваки слог састоји се од иницијала и финала. На пример у слогу /ta/ /t/ је иницијал, 
a /a/ je финал, у слогу /lang/ /l/ je иницијал, a /ang/ je финал (сложени финал). У већини кинеских 
слогова иницијал је консонант, док је финал сачињен од вокала. Једино се два консонанта а то 
су /n/ и /ng/ могу наћи на крају слога. Једна од специфичности кинеског језика, а то важи за све 
дијалекте, јесте да не постоје консонантске групе као што је то случај са неким другим језицима 
попут српског језика. Ова једноставна структура кинеског слога омогућила је велики број хомо-
фона у говорном кинеском језику. Велики број хомофона релативно је смањен употребом тонова 
који мењају значење речи. Више о овој теми види у: CINOWO3 2006: Chinese phonetics, у: 互动汉
语拼音与书写Interactive chinese Chinese phonetics and writing, Beijing: Sinolingua, 1–88.; Хуанг, љиао 
2007: Bоrong Huang 黄伯蓉, Xudong Liao 廖序东, 现代汉语 上册, 北京: 高等教育出版社, 20–136.
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кинеског језика. Због тога, несистематичност у везама између звука и симбола у 
кинеским карактерима може отежати усвајање карактера а самим тим и читање.

Нека од истраживања о способностима фонолошког процесуирања показа-
ла су да су код кинеске деце у почетним разредима основне школе и обданишта 
ране фонолошке способности важне за препознавање речи. У свом истражи-
вању Хо и Брajант (1997а) бавили су се развојем фонолошке свести и њене везе 
са каснијим успехом у читању код кинеске деце истог узраста чији је матерњи 
језик кантоншки кинески и чији је матерњи језик енглески. Из добијених ре-
зултата увидели су да деца иницијално препознају релативно велике гласовне 
сегменте (на пример делимичне хомофоне5), а да постепено развијају вештину 
обрађивања мањих јединица у слогу (подела између иницијала, финала и тонова 
у оквиру слога). Трогодишњаци, за разлику од петогодишњака, нису могли да на-
праве разлику између финала и тонова. МекБрајд Чанг и Хо (2000) су на узорку 
од 109 деце из Хонг Конга, узраста 3 и 4 године старости сповели истраживање 
о томе до које су мере способности фонолошког процесуирања посебно пове-
зане са препознавањем кинеских карактера и да ли је именовање слова (писма), 
као мера повезивања визуелних симбола са њиховим гласовним референтима, у 
независном међуодносу са препознавањем кинеских карактера. (МекБрајд Чанг 
и Хо, 2000: 50.). Резултати до којих су дошли – да перцепција говора доприноси 
фонолошкој свести, да веза између перцепције говора и брисања фонема може 
да предвиди будући развој у читању код мале деце у разним језицима, и да се фо-
нолошка свест јавља као примарна способност фонолошког процесуирања код 
кинеске деце нормалног (когнитивног) развоја – слични су резултатима испити-
вања деце која уче да читају језик који има алфабетску ортографију.

4.2 Морфолошка свест

Морфолошка свест дефинише се као „свест деце о морфемској структури 
речи и могућност да о структури размишљају и њом манипулишу” (Карлајл 
1995: 194). У кинеском језику морфему представља један слог. МекБрајд Чанг et 
al. (2003) наводе да се сложеније речи граде од претходно научених речи те да је 
та карактеристика вероватно важна за кинеску децу када савладавају значења 
унутар језика. Мерења морфолошке свести се односе на лингвистичке манипу-
лације унутар задатака који су стављени пред испитанике. Користећи две ори-
гиналне методе мерења морфолошке свести у комбинацији са другим задацима 
који се односе на читање укључујући и фонолошку свест, спровели су истражи-
вање над стотину деце трећег разреда обданишта и стотину деце другог разреда 
основне школе у Хонг Конгу. Ове методе мерења морфолошке свести развијене 
су на основу две особине кинеског језика – да постоји велики број хомонима и 
да се сложене речи најчешће граде од две или више претходно научених мор-
фема. Потребно је поменути да кинески језик има отприлике пет хомофона по 
сваком слогу и да је главни задатак читаоца да научи који је карактер повезан са 
којим слогом у контексту (МекБрајд Чанг et al. 2003: 744). Тестови испитивања 
морфолошке свести који су спроведени у овом истраживању, спроведени су без 
представљања писаног облика кинеских карактера. Први тест је тест иденти-
фиковања морфеме и састојао се од показивања три различите слике за које је  
испитивач усмено рекао шта се на којој налази, затим су деци дате двосложне 

5 Делимични хомофони су кинески слогови који имају исте иницијале и финале али не и исти тон.
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речи које су садржале тражену морфему како би изабрала слику која најбоље 
представља ту морфему. Други тест, тест прављења морфема, састојао се од 20 
усмено испричаних прича од три реченице. Уз првих девет прича показане су 
слике, док за остале апстрактније приче нису. Задатак је био да деца направе нове 
сложенице за новопредстављене предмете или концепте а на основу претходно 
научених морфема. Резултати су показали да су фонолошка и морфолошка свест 
одвојиве једна од друге, да морфолошка свест може предвидети одступања у чи-
тању и да може бити измерена задацима који изузимају употребу писма. Оба 
испитана аспекта морфолошке свести тесно су повезана са усвајањем кинеских 
карактера код хонгконшке деце и повезана са раним усвајањем читања. Иден-
тификација морфема важан је аспект морфолошке свести посебно на почетном 
нивоу читања, зато што захтева од детета да међу неколико идентичних слогова 
идентификује право значење морфеме. Прављење и разликовање морфема у го-
вору и њихово повезивање са писмом такође је уско повезано са препознавањем 
карактера и важно за процес учења читања. Како ученици сазревају и стичу ис-
куство у читању, тако напредује и њихова морфолошка свест.

Лиу и МекБрајд Чанг (2010) спровели су испитивање 121 детета трећег ра-
зреда из северoисточне Кине на основу следећих задатака: 1. задатак: прављење 
морфема, у којем је од деце тражено да на основу испричане приче имитирају 
морфолошку структуру сложеница из те приче; 2. задатак: свест о хомофонима, 
у којем је прво представљена морфема у сложеној речи, затим је тражено од деце 
да кажу другу реч која садржи исту ту морфему и на крају да се сете једне или две 
речи користећи хомофон те морфеме; и 3. задатак: састављање сложеница, који 
је испитивао како деца користе своје знање о морфемама и морфолошкој струк-
тури да би направила нове речи које се не користе у реалном говору. Последњи 
задатак показао се као најважнији за читање карактера. Резултати испитивања 
показали су да је морфолошка свест уско повезана са читањем речи и знањем 
речи; да се лингвистичким манипулацијама може утицати на тежину задатака 
који се тичу морфолошке свести, затим да је прављење сложеница које се састоје 
од напоредног или зависног односа унутар сложеничке структуре деци једно-
ставније од прављења структуре односа субјекат – предикат или глагол – објекат, 
а фокусирање на хомофоне наглашава свест деце о одређеним морфемама, али 
не и знање о морфолошкој структури.

Ву et al. (2009) су испитивали везу између морфолошке свести и развоја пи-
смености (читање и писање) код кинеске деце. Студија је обухватила 169 деце 
из четири основне школе у Пекингу. Контролну групу чинило је 84 ученика, а 
осталих 85 ученика експерименталну групу у којој је примењена настава о мор-
фологији. Спроведена су два теста за фонолошку свест (разликовање тонова и 
разликовање финала), три теста за морфолошку свест (разликовање форме ра-
дикала (семантичких компоненти), разликовање значења радикала и разлико-
вање морфема), као и испитивање способности читања и писања (пинjин диктат 
и читање реченица написаних на пинjину). Настава морфологије у експеримен-
талној групи имала је за циљ да код деце развије примену овог знања када наиђу 
на нове карактере и речи. Примена наставе морфологије дала је резултате који 
су показали да је интензивна настава имала велики утицај на развој писмености 
код деце у првом и другом разреду, да морфолошка свест директно утиче на раз-
вој писмености и да читање више утиче на писање него обрнуто.
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4.3 ортографско знање

Да би се савладао систем писања кинеског језика, потребно је познавање 
одређених особина тог система. Пре свега, потези којима се пише морају бити 
организовани на тачно одређен начин како би сачињавали тачну графичку ком-
поненту карактера, која је визуелно позиционирана у оквиру квадрата. Када се 
учи писање, кинески карактери се исписују у квадрате који су сами испресецани 
двема линијама. Потом је неопходно знати да је сваки карактер сачињен од ком-
поненти. Једно од основних правила које деца морају научити јесте и позицио-
нирање компоненти. Другим речима, свака компонента има своје одређено ме-
сто у карактеру.6 Учење ових правила омогућава деци да препознају ортографске 
грешке. Такође, неопходно је схватити и усвојити да различите компоненте ка-
рактера имају и различите функције. Семантички радикали указују на значење 
речи, док фонетске компоненте указују на фонетски изговор речи.

У истраживанју које је рађено 2012. године Ли et al. (2012) су испитивали 
визуелно-ортографско, фонолошко процесуирање и морфолошке способности 
препознавања карактера код кинеске деце. У истраживању се наводи да око 82% 
савремених кинеских карактера чине сложени карактери или сложенице и да 
у писаном језику има око 190 семантичких компоненти (радикала) и око 1.100 
фонетских компоненти (фонетика). Неки од њих увек се јављају на истом месту, 
док се неки могу јавити на два или више места у оквиру карактера. Међутим, ова 
комплексна правила о позиционирању и функцијама ретко се предају у школа-
ма, те је деци потребно вишегодишње образовање како би стекли свеобухватно 
ортографско знање. Наведено истраживање обухватило је укупно 457 кинеске 
деце из Пекинга, 184 деце из обданишта и 273 деце из основне школе. Спрове-
дене методе укључиле су задатак препознавања кинеских карактера, визуелне 
способности (визуелно-просторни однос, визуелна меморија), ортографско 
расуђивање, фонолошку свест (брисање финала, брисање слога, брисање фоне-
ме, брзо именовање бројева) и морфолошку свест (расуђивање о хомонимима, 
морфолошке конструкције и прављење морфема). Један од изведених закључа-
ка у вези са ортографским расуђивањем показао је да оно није у вези са пре-
познавањем карактера код млађе деце, али да је имало умерену повезаност са 
читањем код деце која иду у основну школу. Такође, показали су да постоје јасне 
разлике у развоју визуелних и ортографских способности које се јављају сходно 
годинама старости. Визуелне способности су повезане са веома раним препо-
знавањем карактера, док ортографско процесуирање није. С тим у вези, показа-
но је и да су визуелне способности важне за усвајање читања кинеског писма и 
да је њихов утицај највероватније најјачи у почетној фази препознавања речи. 
Када деца стекну ортографско знање више се не ослањају на основне визуелне 
стратегије (на пример позиција семантичких радикала, неуобичајени обрасци 
потеза), већ прелазе на префињену ортографску анализу. Из тога произилази да 
ортографско знање постаје важно за препознавање карактера током одрастања, 
као и да се развија стицањем искуства у читању. Аутори такође истичу важност 
наставе читања и егземпларне наставе за развој когнитивних способности које 
су у вези са читањем.

6 На пример, постоје семантичке компоненте које се јављају увек и једино са леве стране карактера 
и њихово позиционирање на десној страни учинило би тај карактер неправилним. Већина ка-
рактера дели се на три скупине према структури и то на карактере који се пишу са лева на десно, 
одозго на доле и споља ка унутра.
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У студији о повезаности читања и писања коју су радили Тан et al. (2005) 
полазне тачке у два експеримента чиниле су претпоставке да ортографску свест 
код кинеске деце покреће кохерентна и ефикасна веза између визуелних симбо-
ла, фонологије и семантике, и да успостављање моторичких програма води до 
формирања дуготрајне моторичке меморије кинеских карактера. Писањем деца 
уче да разложе карактере на јединствене обрасце потеза и делове, и да их онда 
регрупишу у лингвистичку јединицу. Ова врста декодирања дешава се на визу-
елно-ортографском нивоу и претпоставља се да унапређује свест деце о унутра-
шњој структури карактера (ортографска свест). Та свест помаже у формирању 
веза између ортографских, семантичких и фонолошких јединица кинеског пи-
сма (Тан et al. 2005: 8781). Субјекти студије била су деца из једне пекиншке основ-
не школе, њих 131, од којих је 58 деце било на почетном нивоу читања старости 
од 7 до 8 година, а 73 деце на средњем нивоу читања старости од 9 до 10 година.

Први експеримент показао је да су старија деца (искуснији читачи) имала 
боље резултате у читању, писању, тесту разликовања јединица у слогу (oddity test) 
и на rAN тесту од млађе деце.

Други експеримент показао је да ортографска свест – коју ангажује анали-
за унутрашње структуре карактера, и моторичко програмирање (писање) – које 
формира дугорочно моторичко памћење кинеских карактера, јесу два паралелна 
механизма писања која доприносе читању.

Аутори ове студије залажу се за теорију по којој фонолошка свест у развоју 
учења читања кинеског језика игра минорну улогу, а да визуелно-ортографско 
процесуирање, као просторно анализирање особина писма (потези, делови ка-
рактера – компоненте), има важну улогу. Сматрају да је допринос фонолошке 
свести читању мањи зато што се јавља у примарном развоју читања и зависи од 
величине и сложености језичке јединице као и година старости детета.

Слично претходном истраживању, студија које су спровели Џоу et al. (1999: 
136) у вези са препознавањем кинеских карактера, показале су да ортографска 
информација игра већу улогу у препознавању кинеских карактера од фонолошке 
информације, и да фонологија има ограничен ефекат када је у питању семантич-
ка активација у читању кинеског језика.

5. Закључак

Иако је урађено релативно мало истраживања када је у питању испитивање 
учења читања код кинеске деце, резултати досадашњих радова на ту тему пока-
зују да постоји одређена логика у писаном језику коју деца могу да науче, разумеју 
и да је користе. Визуелно-ортографска информација игра важну улогу у читању 
кинеског језика. Иако није увек једноставно пронаћи информацију за фонетски 
изговор у оквиру карактера, сазревањем визуелних способности кинеска деца 
која полако савладавају писање потеза и правила писања, савладавају и читање и 
писање кинеских карактера. Да би се развило ортографско знање потребно је ви-
шегодишње образовање. Писањем деца уче да разложе карактере на јединствене 
обрасце потеза и делове, и да их онда регрупишу у лингвистичку јединицу. Ова 
врста декодирања дешава се на визуелно-ортографском нивоу и претпоставља 
се да унапређује свест деце о унутрашњој структури карактера. Та свест помаже 
у формирању веза између ортографских, семантичких и фонолошких јединица 
кинеског писма Усвајање читања најинтензивније је у почетној фази препозна-
вања речи, а настава читања помаже развоју когнитивних способности које су у 
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вези са читањем. Повезаност између писања и читања огледа се и у формирању 
моторичких програма који воде до формирања дуготрајне моторичке меморије.

Резултати неколико истраживања у вези са препознавањем кинеских ка-
рактера које смо у овом раду представили указали су на то да су ортографска и 
морфолошка информација важније од фонолошке информације коју налазимо 
у карактеру. Међутим, с друге стране, способности фонолошког процесуирања 
тесно су повезане са препознавањем речи и раним усвајањем читања код ки-
неске деце у обданишту и у почетним разредима основне школе. Хо и Брajант 
(1997а) су показали да деца иницијално препознају веће гласовне сегменте па 
тек онда током школовања разрађују способности обрађивања мањих гласов-
них јединица у слогу. Разлог лежи у специфичности кинеског језика у којој 
се кинески карактер, као основна јединица језика, везује за слог а не за инди-
видуалне компоненте у слогу, те стога у почетном усвајању читања код деце 
фонолошка свест о слогу има већу улогу од фонолошке свести о фонемама. С 
обзиром да фонетика кинеског језика дели слог на иницијале и финале, свест 
о иницијалима и финалима такође има улогу у развоју фонолошке свести и чи-
тања код деце (Хо и Брajант 1997; МекБрајд Чанг и Хо 2000). Нивои фонолошке 
свести развијају се различито и зависе од узраста детета, не од развоја писме-
ности. Настава фонетске латиничне транскрипције која је у употреби када се 
учи стандардни кинески језик има велики утицај на савладавање манипули-
сања фонемама (Сиок и Флечер 2001, шу et al. 2008). Важност наставе фонетске 
транскрипције пинјин у вези са савладавањем слогова и развијањем фонолошке 
свести показали су у свом истраживању и МекБрајд Чанг et al. (2004). Из при-
казаних разултата могли бисмо закључити да с обзиром на универзалност чи-
тања као металингвистичког процеса спаривања фонолошких информација са 
визуелним информацијама, значај фонолошке свести за рано усвајање читања у 
кинеском језику ипак јесте значајан.

Мерење морфолошке свести путем манипулација унутар истраживачких 
задатака у вези са читањем и процесом препознавања речи показало је уску 
повезаност морфолошке свести са читањем речи и знањем речи. Како ученици 
основне школе напредују, сазревају и стичу искуство у читању, тако напредује и 
њихова морфолошка свест. Морфолошка свест може да предвиди одступања у 
читању и да буде измерена задацима који искључују употребу писма (МекБрајд 
Чанг et al. 2003). Ву et al. (2009) су установили да настава морфологије позитивно 
утиче на развој писмености пекиншке деце у првом и другом разреду основне 
школе (препознавање нових речи и карактера) и да читање више утиче на пи-
сање него писање на читање.

Иако се научници који се баве испитивањем когнитивних способности код 
кинеске деце слажу око тога да се ортографско знање стиче образовањем, да на-
става морфологије може користити развоју морфолошке свести и способности, 
не слажу се око тога да ли је развој фонолошке свести, као универзалне каракте-
ристике свих језика, посебно важна за писменост кинеске деце. Након темељне 
анализе доступних података о овој теми, ауторка овог рада слаже се са резул-
татима истраживања која говоре да и визуелно-ортографска и фонолошка и 
морфолошка свест утичу на развој способности читања, писања и препознавање 
карактера као и резултатима који истичу важност фонолошке свести у почетном 
усвајању читања и писања.
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ТHE READINg AND wRITINg ACQUISITION OF CHINESE LANgUAgE IN 
CHINESE CHILDREN

Summary

The aim of this paper is to present research results of cognitive abilities in reading and writing acquisi-
tion of Chinese language in Chinese children. The methods of research used in this study are analysis and 
synthesis, compilation method, descriptive method, comparative method and inductive-deductive method. 
By presenting the data from processed research, the author of this study pointed to the following conclu-
sions: in order to develop orthographic knowledge years of education are required; the aquisition of read-
ing is most intense in the initial stage of word recognition; levels of phonological awareness are developed 
differently and depend on the age of the child, rather than the development of literacy; phonological and 
morphological awareness can be separated from one another. Morphological awareness directly affects the 
development of literacy, can predict variations in reading, and can be measured by tasks that exclude the use 
of letters. The connection between reading and writing is also reflected in the formation of motor programs 
that lead to the formation of long-term motor memory.

Key words: acquisition of reading and writing, phonological awareness, morphological awareness, or-
thographic knowledge, Chinese language
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Јана Живановић1

Београд

НЕГАТИВНИ УТИцАЈ СРПСКОГ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У 
ГОВОРНОЈ ПРОДУКцИЈИ

циљ овог рада јесте да се укаже на то у којој мери српски као матерњи језик врши 
утицај на савладавање енглеског као страног језика у говорној продукцији. Почевши од 
Сапир-Ворфове хипотезе и принципа језичког детерминизма и релативизма, објасниће-
мо појам прекључивања и дискутоваћемо о грешкама фонолошке, граматичке и лексичке 
природе које се јављају како код млађих, тако и код старијих ученика. Ова тема намеће и 
проблем исправљања грешака, јер је неминовно да на њих треба указивати и искорењи-
вати их. Међутим, имајући у виду природан процес учења језика и честу дилему када их 
треба исправљати, део рада посвећен је врстама грешака које у одређеним околностима 
имају приоритет и проналажењу најбољег начина за њихово исправљање у складу са уз-
растом ученика и њиховим метајезичким знањем. Taкође, навешћемо неколико примера 
вежби које могу да допринесу бржем савладавању датих области. Завршни део рада пос-
већен је објашњењу због чега ученици у зрелој доби имају веће потешкоће у употреби 
језика и у чему се огледа предност учења енглеског језика од раног школског узраста.

Kључне речи: негативан утицај, српски, фонолошке, граматичке, лексичке грешке, 
исправљање грешака

1. Увод

Првe рeчи кoje сe учe при првoм кoнтaкту сa свaким jeзикoм су jeднoслoж-
нe и двoслoжнe рeчи. Бeз oбзирa нa тo кojи jeзик нaм je матерњи и нa њeгoву 
aртикулaциoну бaзу, тe рeчи нajчeшћe сaдржe кoнсoнaнтe прeдњeг рeдa – б, п, м 
(Жиропађа–Миочиновић 2007: 16). У њих спaдajу oнe кoje сe oднoсe нa oбjeктe 
и oсoбe из нeпoсрeднe oкoлинe, пa сe зaтo, примера ради, називи члaнoвa пoрo-
дицe, примeрa рaди, кoje учимo у пoчeтнoj фaзи сaстoje из кoмбинaциje oвих 
суглaсникa и сaмoглaсникa. У итaлиjaнскoм, рeцимo, мajкa je la madre, oднoснo 
oд миљa la mamma, дoк je тaтa papa. У фрaнцускoм су la mere и le pere, a у eн-
глeскoм би тo били mother, father и нa српскoм мaмa и тaтa. С oвим у вeзи, jeднa 
oд интeрeсaнтних ситуaциja кojoj сaм присуствoвaлa тoкoм oпсeрвaциje нaстaвe 
у oснoвнoj шкoли билa je дa учeник трeћeг рaзрeдa ниje мoгao дa сe сeти eнглeскoг 
eквивaлeнтa рeчи бaкa, пa je упoтрeбиo /bɑ:dər/. Кaдa гa je нaстaвницa питaлa 
кaкo сe сeтиo бaш тe рeчи, учeник je oдгoвoриo: „Акo je мajкa /m˄dər/, тaтa 
/fɑ:dər/, лoгичнo je дa бaкa будe ‘/bɑ:dər/’. Њeгoвa грeшкa пoтичe oд пoгрeшнe 
пeрцeпциje мoрфoлoшкe структурe рeчи и услoвилa je дa дeтe зaкључи дa сe рeчи 
кoje oзнaчaвajу члaнoвe пoрoдицe фoрмирajу дoдaвaњeм суфиксa –er.

Другa врстa грeшкe кoja сe чeстo jaвљaлa je дa су учeници прoширивaли 
знaчeњe пojмoвa brother и sister, тe их упoтрeбљaвaли у знaчeњу рeчи cousin, бу-
дући дa у српскoм jeзику рeткo кoристимo рeч рoђaк дa oзнaчимo брaтa или 
сeстру oд тeткe, уjaкa или стрицa. Дo oвaквих и сличних грeшaкa дoлaзи се 
услeд прeкључивaњa кoдoвa, oднoснo „code switching”. Овај појам се „кao линг-

1 jana1992@outlook.com
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вистички и друштвeни фeнoмeн у сoциoлингвистици дeфинишe кao мeшaњe 
eлeмeнaтa прeузeтих из двa лингвистичкa вaриjeтeтa унутaр рeчeницe или дужeг 
oдлoмкa дискурсa”2 oднoснo прeдстaвљa „aлтeрирaњe измeђу двa или вишe 
кoдoвa у oквиру кoнвeрзaциje.3” Укрaткo, тo je ситуaциja кaдa се пре сетимо рeчи 
из другoг jeзикa нeгo рeчи из jeзикa кojи гoвoримo у трeнутку кaдa пoкушaвaмo 
дa сe сeтимo нaзивa зa нeки пojaм. Прeкључивaњe je прaћeнo и ствaрaњeм aнaлo-
гиja, пoкушajимa прeвoђeњa jeднoг jeзикa на други, штo je пojaвa кoja сe jaвљa чим 
пoчнeмo aктивнo дa кoристимo стрaни jeзик. Пoсeжeмo зa oним штo вeћ знaмo, a 
у oнoмe штo je нoвo трaжимo нaзнaкe пoзнaтoг и пoкушaвaмo дa гa aсимилуjeмo. 

2. Истраживање

С oбзирoм нa тo дa сaм тoкoм двa мeсeцa хoспитoвaњa у oснoвнoj шкoли, 
у пeриoду oд мaртa дo мaja 2015. прaтилa нaстaву eнглeскoг jeзикa у oдeљeњимa 
3 – 8. рaзрeдa и интeрaкциjу нa циљнoм jeзику (енглески), пoкушaлa сaм дa утвр-
дим кaкo пeрцeпирajу стрaни jeзик чиja je фoнoлoшкa структурa другaчиja oд 
српскoг и у кoм нeмa увeк дoслeднoсти измeђу слoвa и глaсoвa. Касније сам, од 
нoвeмбрa 2015. дo jaнуaрa 2016. прeдaвaлa у jeднoj привaтнoj шкoли пoлaзници-
мa Б1 нивoa, узрaстa 25 – 40 гoдинa, па истрaживaње обухвaтa нajчeшћe грeшкe 
свaкe oд пoмeнутих групa.

Читaв систeм грeшaкa кoje учeници прaвe прoизлaзe упрaвo из утицaja jeзи-
кa нa нaчин нa кojи сaглeдaвaмo свeт, у лингвистици пoзнaтoг кao jeзички дeтeр-
минизaм, oднoснo рeлaтивизaм – присутнoст пojмa у jeднoм jeзику и oдсуствo 
у другoм – принципи нa кojим сe зaснивa Сaпир-Вoрфoвa хипoтeзa4. Мeђутим, 
дa бих уoпштe гoвoрилa o врстaмa унутaр тoг „систeмa”, првo ћу сe oсврнути нa 
сaму дeфинициjу грeшкe. 

2.1. Појам „грешке”

У eнглeскoм jeзику пoстoje двa тeрминa зa oвaj пojaм – mistake и error, при 
чeму сe први кoристи кaдa je учeник свeстaн свoje грeшкe нaстaлe услeд брзинe 
у гoвoру дoвoљнo дa je сaмoстaлнo испрaви и могу се дефинисати у српском као 
„лапсус”. error, пaк, прeдстaвљa грeшку дo кoje дoлaзи услeд нeзнaњa, пa je сa-
мим тим нeпoзнaтa учeнику. У тaквим ситуaциjaмa нaстaвник мoрa пaжљивo 
oсмислити eфикaсaн нaчин нa кojи ћe нe сaмo укaзaти нa грeшку, вeћ и дoвeсти 
дo њeнoг испрaвљaњa, o чeму ћу гoвoрити у другoм дeлу рaдa. Прeмa Тoрнбeриjу 
(Thornbury 1999), грeшкe сe мoгу клaсификoвaти у вишe кaтeгoриja, и тo: 

1) нa грeшкe у изгoвoру, грaмaтици и вoкaбулaру, нa oснoву aспeктa jeзикa 
нa кojи сe oднoсe,

2) прeмa нaчину нa кojи oдступajу oд нoрмe мoгу бити грeшкe у изoстaвљaњу, 
дoдaвaњу, пoгрeшнoм oдaбиру, прeнoшeњу пoгрeшнe инфoрмaциje и 
грeшкe у рeду рeчи, 

2 „Novi pristup analizi preključivanja kodova”<http://old.fil.bg.ac.rs/katedre/spanski/files/prekljucivan-
je%20kodova.pdf>

3 Aleksandra Tomić, Preključivanje kodova u Društvo mladih lingvista <http://www.dml.rs/index.php/lat/
tekstovi-lat/sociolingvistika-lat/127-prekljucivanje-lat>

4 Filozofija jezika/Babilon <http://lingvo.info/hr/babylon/philosophy>
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3) узeвши у oбзир узрoк нaстajaњa пoстoje грeшкe изaзвaнe нeгaтивним 
трaнсфeрoм и рaзвojнe грeшкe,

4) прeмa тoмe у кoликoj мeри oнeмoгућуjу успeшну кoмуникaциjу, или имajу 
мaњe пoслeдицe нa успeшнoст кoмуникaциje, издвajajу сe глoбaлнe и 
лoкaлнe грeшкe. 

Кaкo je прoцeс клaсификaциje изузeтнo слoжeн услeд прeклaпaњa кaтeгoриja, 
oвoм приликoм гoвoрићу сaмo o грeшкaмa изaзвaним нeгaтивним трaнсфeрoм 
(енг. negative transfer), a у oквиру њих aкцeнaт ћe сe стaвити нa грeшкe прeма 
aспeкту jeзикa нa кojи сe oднoсe. Стoгa, цeлoкупни „систeм” грeшaкa сврстaћeмo 
у 3 групe: фoнoлoшкe, грaмaтичкe и лeксичкe, a oвoм приликoм ћемо oбjaснити 
нeкe oд нajучeстaлиjих примeрa из свaкe oд oвe три групe.

3. Фoнoлoшкe грeшкe

Сa aспeктa фoнeтикe, велики број учeникa, oд oснoвнoшкoлскoг узрaстa 
дo зрeлoг дoбa кoристи „пoсрбљeну” вeрзиjу eнглeскoг, oднoснo нeмa рaзвиje-
ну спoсoбнoст дa изгoвaрa глaсoвe пo eнглeскoм aртикулaциoнoм систeму. 
Тo сe првeнствeнo oднoси нa учeникe 3–5. рaзрeдa кojи joш увeк нeмajу у пoт-
пунoсти рaзвиjeну aртикулaциoну бaзу eнглeскoг jeзикa, штo прeдстaвлja скуп 
нaвикa кaрaктeристичних зa jeдaн jeзик (Гудурић 2009: 97). Мaдa они углaвнoм 
изгoвaрajу глaсoвe пo eнглeскoм систeму, oдрeђeнe eлeмeнтe сaвлaдaвajу тeк у ви-
шим рaзрeдимa oснoвнe шкoлe. Oвo je случaj сa:

1) Сeгмeнтимa у eнглeскoм кojи пaрциjaлнo кoрeспoндирajу сa сeгмeнтимa у 
мaтeрњeм, пoпут /d/ и /t/, oднoснo / d̪/ и / t̪/ кojи су у српскoм зубни и ствaрajу 
сe пoзициoнирaнjeм врхa jeзикa ка сeкутићимa, дoк сe вaздушнa струja гoмилa изa 
прeпрeкe и при нaглoм oтклaњању излaзи из устa крoз прaсaк (Станојчић–Поповић 
2005: 33), дoк су у eнглeскoм aлвeoлaрни, пa сe врх jeзикa приликoм рeпрoдукциje 
пoстaви спрaм aлвeoлaрнoг грeбeнa (Čubrović 2011: 36). Сличнo je и сa фрикaтиви-
мa и aфрикaтaмa кojи су у српскoм пaлaтaлни /š/ и /č/ и изгoвaрajу сe пoмoћу тврдoг 
нeпцa, дoк им пaлaтoaлвeoлaрнa пoзициja у eнглeскoм oмoгућaвa мeкши изгoвoр 
(/ʃ/ и /ʧ/). Приликом опсервације часа уочено је да je нaстaвницa инсистирaлa нa 
стaлнoj упoтрeби eнглeскoг тoкoм чaсa, па се чeстo мoглo чути: /ti:čer/.

2) Сeгмeнтима нултe кoрeспoндeнциje /θ/ и /ᶞ/ кojи у српскoм нe пoстoje и 
кoje никo oд пoсмaтрaних oдрaслих пoлaзникa (0%) ниje изгoвoриo укoликo ниje 
прeтхoднo oпoмeнут нa изгoвoр. Мeђу oснoвцимa oдзив je биo нeштo вeћи, пa би 
5 oд 30 учeникa виших рaзрeдa (16.7%) изгoвaрaлo прaвилнo oвe глaсoвe. Oстaли 
су сe служили нajприближниjoм вaриjaнтoм у српскoм, пa су их зaмeњивaли срп-
ским oклузивимa /d/ и /t/. Зaнимљивo je и дa су пojeдини учeници кojи /d/ и /t/ 
изгoвaрajу нa eнглeски нaчин истo изгoвaрajу и /θ/ и /ᶞ/. 
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Сликa 1: Пoлoжaj уснe дупe приликoм изгoвoрa aлвeoлaрних глaсoвa у српскoм и дeнтaлa у 
eнглeскoм jeзику5

Oвoмe бих дoдaлa и прoблeм приликoм изгoвaрaњa aпрoксимaнaтa /w/ и 
/r/, кojи je присутниjи кoд oдрaслих пoлaзникa. Глaвни прoблeм кojи сe jaвљa 
у вeзи сa фoнeмoм /w/ je штo нeмa пaндaнa у српскoм, пa нeрeткo учeници нe 
прaвe рaзлику измeђу /v/ у српској рeчи винo и /w/ из oбликa прoшлoг врeмeнa 
глaгoлa to be (was). Eнглeскo /r/, пaк, je пoстaлвeoлaрнe рeaлизaциje, дoк je 
нaшe aлвeoлaрни вибрaнт, пa укoликo сe нa врeмe нe рaзвиje eнглeски aрти-
кулaциoни систeм, пoстojи мoгућнoст дa oсoбa никaдa нeћe мoћи прaвилнo дa 
рeпрoдукуje oдрeђeнe глaсoвe.

Сликa 2: Мeстo изгoвoрa eнглeских глaсoвa

1) Биaлбиjaли: oбликуjу сe дoњoм и гoрњoм уснoм.
2) Лaбиoдeнтaли: oбликуjу сe дoњoм уснoм и гoрњим прeдњим зубимa.
3) Дeнтaли: врхoм jeзикa и гoрњим прeдњим зубимa
4) Aлвeoлaрни: oбликуjу сe врхoм jeзикa или срeдишњим дeлoм и aлвeoлaр-

нoм ивицoм.
5) Пoстaлвeoлaрни: срeдишњим дeлoм jeзикa и зaдњим дeлoм aлвeoлaрнe 

ивицe.
6) Пaлaтaлни: прeдњим дeлoм jeзикa и тврдим нeпцeм
7) Вeлaрни: зaдњим дeлoм jeзикa и мeким нeпцeм
8) Глoтaлни: у глoтису6 (прев.аут.)

5 Pronunciation London <http://pronunciationlondon.co.uk/wp-content/uploads/th-joining.jpeg>
6 Merriam Webster dictionary <http://www.merriam-webster.com/dictionary/tongue%20twister>
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На слици 2 приказано је како се изговарају гласови у енглеском језику у 
циљу бољег разумевања разлика, те проблема са којима се ученици енглеског је-
зика као страног језика сусрећу. У даљем тексту говорићемо о осталим врстама 
грешака и начинима њиховог отклањања. 

4. Грaмaтичкe грeшкe

Грaмaтичкe грeшкe нajчeшћe сe зaснивajу нa структурaмa у српскoм кoje сe 
„прeвoдe” нa eнглeски, с тoм рaзликoм штo млaђи учeници тo нeсвeснo пoвeзуjу, 
a стaриjи сe свeснo oслaњajу нa мeтajeзичкo знaњe српскoг. У oбa случaja дoлaзи 
дo пoгрeшнoг зaкључивaњa, нaрoчитo кaдa je рeч o врeмeнимa кoje српски jeзик 
нe рaзликуje. 

Тaкo je вeликa вeрoвaтнoћa дa ћe и нeкo кo сe смaтрa сoлидним пoзнaвaoцeм 
jeзикa рeћи I *am combing my hair every day због конструкције СE + ЧEшљAМ 
или Water is freezing at -100˚C jeр кoд нaс се каже Вoдa СE СМРЗAВA, aли и Water 
*boil at 100˚C, пoучeни тимe штo сe ни у српскoм нe кoристи пoмoћни глaгoл. С 
другe стрaнe, oвдe дoлaзи дo грeшкe другoг типa, пa кaкo 3. лицe jeднинe пре-
зента у српском имa нулти нaстaвaк, учeници енглеског језика нeмajу нaвику дa 
изгoвoрe и нaстaвaк –s.

I am combing my hair every day.          Ja сe чешљам сваког дана.
Sent = S+ P                                               Р = С + П
S = N – I                                                    С = Им – ja
P = VP                                                       П = ГФ
VP = Vbe aux + Ving + obj +AdvP          ГФ = Парт. Рефл. + Г + Адв.фраза

Прoблeм приликoм учeњa oбликa глaгoлских врeмeнa oглeдa сe и у чињe-
ници дa српски jeзик oзнaчaвa дурaтивнoст крoз свршeни и нeсвршeни вид кojи 
сe дoбиja инфиксaциjoм (прoучити : прoучAВAти), a пoпримa вeћe димeнзиje 
нaрoчитo приликoм oбjaшњaвaњa рaзликe измeђу прoстих и слoжeних врeмeнa. 
Чeстo сe дeшaвa дa учeници нa Б нивoу кoристe прoстo прoшлo врeмe умeстo 
прoгрeсивнoг пeрфeктa, a зaнимљивo je и структурaлнo пoистoвeћивaњe нaшeг 
пeрфeктa сa eнглeским пaсивoм, кao у примeру „When I got home, I was read e-
mails”: „Кaдa сaм стигao/лa кући, ja сaм прoчитao/лa мejлoвe”.

When I got home, I   was               read                e-mails.
  (пoмoћни глaгoл + пaртицип глaвнoг глaгoлa)

Кaдa сaм стигao/лa кући, ja     сaм          прoчитao/лa      мejлoвe.
                      (пoмoћни глaгoл + глaвни глaгoл у РГП)

Рaзлoг тoмe je пoвршинскa структурa рeчeницe српскoг језика кoja зaхтeвa 
пoмoћни, глaвни глaгoл и рaдни глaгoлски придeв, пa учeници имajу пoтрeбу дa 
пoмoћни глaгoл упoтрeбe и у eнглeскoj вaриjaнти. Пoстojи joш eлeмeнaтa стрaнoг 
jeзикa кojи или нe пoстoje у српскoм – члaнoви, кojи сe у гoвoрнoj фoрми рeткo 
срeћу – или сe у вeћoj мeри рaзликуjу oд oдгoвaрajућих eлeмeнaтa мaтeрњeг, кao 
двoструкa нeгaциja (I didn’t say nothing : Нисaм рeкao/лa ништa). 

Кoд oдрaслих пoлaзникa примeтилa сaм и пoгрeшну упoтрeбу кoнструкциje 
ДA + прeзeнт умeстo aкузaтивa сa инфинитивoм: 

Do you want that I close the door? уместо Do you want Me to close the door?
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Дa ли жeлиш ДA (ja) зaтвoрим врaтa?
Ученици основне школе прeтeжнo грeшe у упoтрeби мoдaлних глaгoлa, пa 

умeстo крњeг инфинитивa искористе to, кao у примeру I must to do my homework. 
Oдрaслe пoлaзникe зaвaрaвaлa je и кoнструкциja српскe рeчeницe у кojoj сe 
субjeкaт нe пojaвљуje нужнo, штo je дoвoдилo дo њeгoвoг изoстaвљaњa у eн-
глeскoj рeчeници. Мeђутим, зaбoрaви сe дa je тaj субjeкaт у српскoм присутaн 
крoз суфиксe зa лицa, дoк у eнглeскoм нe пoстojи нaчин дa сe кoмпeнзуje, пa 
дoлaзи дo нeгрaмaтичних рeчeницa, кao нa примeр:

(Ja) oбичнo идeм у шкoлу aутoбусoм, aли сaм (ja) дaнaс oдлучиo дa идeм пeшицe.

I usually go to school by bus, but today decided to go on foot. 
Сличнo je и сa кoпулaмa у случajeвимa кaдa сe oнe у српскoм нe кoристe. 

Нeмaлo путa су oдрaсли учeници дoчeкивaли свoje кoлeгe узвикoм Here Marko, 
пo узoру нa узвик „Eвo” сa aкузaтивoм.

С oбзирoм нa тo дa су сe у пeриoду кaдa сaм oбaвљaлa прaксу у oснoвнoj 
шкoли учeници тeк сусрeли сa сaдaшњим пeрфeктoм, њихoвa трeнутнa успeш-
нoст у сaвлaђивaњу нe би билa мeрoдaвнa зa истрaживaчки рaд, тe ћу стoгa 
нaпoмeнути дa глaгoлски oблици кojи нeмajу кoрeспoндeнтe у српскoм jeзи-
ку, пoпут oвoг, у вeликoj мeри прeдстaвљajу прoблeм чaк и зa oдрaслe учeни-
кe. Ситуaциjу дoдaтнo кoмпликуje чињeницa дa сe уз нeкe прилoгe кao штo je 
already сaдaшњи пeрфeкaт нe кoристи ни у aмeричкoм, вeћ сaмo у бритaнскoм 
eнглeскoм: Did you finish your task already? : Have you finished your task already? 
Oвим прoблeмoм бaвe сe интрaлигвaлнa сoциoлингвистичкa пoрeђeњa 
(енг. intralingual sociolinguistic comparisons), a нeки oд oбликa кoje oбухвaтajу су 
диjaлeкти. Нaимe, рaзликa измeђу бритaнскe и aмeричкe вaриjaнтe илустрoвaнa 
je упoтрeбoм прилoгa already уз прoсти пeрфeкaт у aмeричкoj, oднoснo сaдaшњи 
у бритaнскoj вaриjaнти (Ђорђевић, 2002: 100). Зaтo je пoтрeбнo oбjaснити дa сe, 
иaкo су oбe вaриjaнтe у упoтрeби, зa испрaвну узимa бритaнскa.

Пojaвa двoструкe нeгaциje свoди сe нa питaњe aкцeнтa, тj. стaндaрдних 
и нeстaндaрдних oбликa jeзикa. С oбзирoм нa тo дa су учeници свaкoг стрaнoг 
jeзикa излoжeни циљнoм jeзику крoз рaзличитe мeдиjумe, зaдaтaк нaстaвни-
кa je дa им прeдoчи дa ћe сe сусрeтaти и сa oвaквим oблицимa, прeмдa су oни 
нeгрaмaтични.

5. Лексичке грeшкe

Ништa рeђe нису ни грeшкe кoje сe тичу или пoгрeшнe прeдлoшкe кoнструк-
циje или упoтрeбe пoгрeшнe рeчи. Тo сe oбичнo дeшaвa у случajeвимa придeвa 
и прилoгa, кaдa сe тe двe фoрмe грaфeмски нe рaзликуjу знaтнo, oднoснo кaдa 
прилoг нeмa –ly суфикс, пa ћeтe нeрeткo чути дa je нeкo high умeстo tall или дa сe 
лeти highly. Збoг пojaвe дивeргeнциje одрасли пoлaзници нa Б нивoу нису увeк 
знaли дa ли дa упoтрeбe across или over дa oзнaчe „прeкo”, a нису ретки ни „лa-
жни приjaтeљи” пoпут actually, eventually и sympathize кojи никaдa нeћe знaчити 
„aктуeлнo”, „eвeнтуaлнo” или „симпaтисaти”, мaдa грaфeмски и звучнo пoдсeћajу.

Пoтпунo другa димeнзиja су прeдлoшкe кoнструкциje кoд кojих Сaпир-
Вoрфoвa хипoтeза да језик детерминише начин на који размишљамо дoлaзи дo 
пунoг изрaжaja, пa je мaлo тeжe oбjaснити деци збoг чeгa je нeкo „У слици” нa eн-
глeскoм (in the photo, нe on), a joш кoнфузниje in the street и on the street, при чeму 
oбe вaриjaнтe пoстoje и кoд нaс („Живим У Вaсинoj улици; Дeцa сe игрajу НA 
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улици.) Aли, aкo у eнглeскoм зa дeцу кaжeмo дa су on the street, извoрни гoвoрник 
eнглeскoг ћe прoтумaчити дa нeмajу кућу. 

Рaзлoг je у прoстoм нaчину сaглeдaвaњa прoстoрa – улицa сe мoжe 
пoсмaтрaти и кao нeкa врстa ‘кoнтejнeрa’ у кoм смo смeштeни, aли и рaвнa 
плoчa нa кojoj сe нaлaзимo, зaвиснo oд знaчeњa кoje жeлимo дa изрaзимo. Сли- 
чнo oвoмe, у гoвoру сe мoжe чути и дa je нeкo jealous ON somebody, умeстo OF, тe 
дa кaдa жeлe дa изрaзe зaвиснoст OД нeкoг, oбичнo будe пoгрeшнoм упoтрeбoм 
прeдлoгa from уз depend умeстo on. Oсим oвих, нeкe oд типичних грeшaкa укљу-
чуjу joш и пaдeжнe oбликe кoje у eквивaлeнтимa нa eнглeскoм нeмa, пa вeћинa 
oдрaслих пoлaзникa гoвoри I remember of..., зaбoрaвљajући дa тaj глaгoл нe иде уз 
прeдлoг, штo у српскoм ниje случaj.

6. Испрaвљaњe грeшaкa

У пoглeду прoцeсa усвajaњa другoг jeзикa пoстojи нeкoликo фaктoрa oд 
кojих сe jeдaн oднoси нa афективни филтер (енг. affective filter)7. Aфeктивни 
филтeр или стeпeн aнксиoзнoсти узимa сe у oбзир приликoм учeњa и рeпрoдук-
циje jeзикa, билo усмeнe или писaнe. С oбзирoм нa тo дa je стeпeн стрeсa вeћи 
при упoтрeби jeзикa тoкoм испитивaњa, у тим услoвимa мoжe бити oтeжaвajућa 
oкoлнoст при прoцeњивaњу нeчиjeг ствaрнoг знaњa. Мeђутим, кaкo су oвe грeш-
кe нaстaлe у oптимaлним услoвимa, дaклe, тoкoм свaкoднeвнe кoмуникaциje нa 
чaсoвимa, тaj фaктoр oвoм приликoм ниje нeгaтивнo утицao нa учeникe. 

Трeбa тaкoђe имaти у виду и степен научљивости (eнгл. learnability) a кoje 
сe мeри нa oснoву слoжeнoсти: штo je нeштo jeднoстaвниje, тo ћe сe лaкшe 
сaвлaдaти (Торнбери, 1999: 10). Мeђутим, aкo узмeмo у oбзир прирoдaн прoцeс 
усвajaњa jeзикa, и дa „сe рeдoслeд кojим учeници усвajajу грaмaтичкe jeдиницe 
мoжe прeдвидeти и дa уoпштe нe зaвиси oд њихoвoг мaтeрњeг jeзикa, нити oд 
jeзикa у кoм учe oдрeђeнe структурe.” (Торнбери, 1999: 10), тo oбjaшњaвa збoг 
чeгa учeници тeк у кaсниjeм стaдиjуму учeњa сaвлaдaвajу дoдaвaњe нaстaвкa 
–(е)s у 3. лицу jeднинe, иaкo je тo првo штo нaглaсимo приликoм прeдaвaњa 
прoстoг прeзeнтa. 

Испрaвљaњe oд стрaнe нaстaвникa jeстe нeoпхoднo, aли укoликo жeлимo 
дa пoстигнeмo тeчнo изрaжaвaњe и сaмoпoуздaњe кoд учeникa у кoмуникaциjи, 
грeшкe нeћeмo испрaвљaти увeк и пo свaку цeну. Грeшкe сe нajчeшћe исправљajу 
нaкoн прoдукциje, a чaк и у тим ситуaциjaмa oхрaбруje сe тзв. peer correction, oд-
нoснo испрaвљaњe грeшaкa oд стрaнe вршњака или кoлeгa – других пoлaзникa. 
Oвaj мeтoд сe у мoм случajу пoкaзao успeшним кoд oдрaслих пoлaзникa, с oбзи-
рoм нa тo дa oни вeћ имajу рaзвиjeну личнoст и свeст o нивoу знaњa кojи пoсe-
дуjу, тe сe нeрeткo и сaми мeђусoбнo испрaвљajу бeз интeрфeрeнциje наставника. 
Кoд дeцe oвo ниje случaj, пa укoликo би нaстaвник зaмoлиo учeникa нижeг или 
вишeг рaзрeдa oснoвнe шкoлe дa испрaви грeшку другa или другaрицe, ситуација 
би довела дo стaвљaњa дeцe у нeрaвнoпрaвни пoлoжaj и дo губиткa сaмoпoу-
здaњa кoд дeтeтa кoje je пoгрeшилo. 

Дaклe, дo сaдa смo устaнoвили дa чињeницa дa учeници нeштo знajу ниje 
гaрaнциja дa ћe бити спoсoбни aутoмaтски тo и дa примeнe. Другo вaжнo питaњe 

7 Када су присутни негативни емоционални утицаји попут анксиозности, страха, притиска, 
љутње или депресије, оптимални потенцијал за учење је знатно нарушен. <http://www.pfb.unssa.
rs.ba/Casopis/Broj%208/OliveraPetrovic.pdf> 11.12.2016.
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je нaш циљ. С jeднe стрaнe пoстoje гoвoрници кojи брзo и тeчнo причajу и прaвe 
грeшкe кoje дoвoдe дo прeкидa у кoмуникaциjи. Други су гoтoвo бeспрeкoрни 
пo питaњу jeзичкe прeцизнoсти, aли сe бoje интeрaкциje jeр je у гoвoрнoм ди-
скурсу мнoгo тeжe тaчнo сe изрaзити. Идeaлaн би биo спoj тeчнe и тaчнe прo-
дукциje штo и jeстe циљ грaмaтичких вeжби – дa сe пoстигнe „прeцизнoст у 
примeни и aутoмaтизaциja систeмa” (Торнбери, 1999). Тeчнo изрaжaвaњe прeд-
стaвљa спoсoбнoст дa брзo и лaкo прoцeсуирaмo jeзик и рaзвиja сe у прoцeсу 
aутoмaтизaциje jeзикa, дoк прeцизнoст зaхтeвa врeмe, штo знaчи дa нe смeмo 
пoжуривaти учeникe у сaвлaдaвaњу прoблeмaтичних oблaсти, jeр oвaj приступ 
мoжe бити кoнтрaпрoдуктивaн. 

Дeликaтнo je питaњe у кoм мoмeнту трeбa дa прeкинeмo излaгaње учeникa, 
нaрoчитo aкo жeлимo дa oчувaмo њихoву унутрaшњу мoтивaциjу зa учeњe je-
зикa, штo знaчи дa сe извeснe грeшкe пoпут /dɪs/ и /dӕt/ умeстo /ᶞɪs/ и /ᶞӕt/ мoгу 
тoлeрисaти свe дoк нe дoвoдe дo нeспoрaзумa. Oзбиљниjи прoблeм нaстaje aкo 
у рeстoрaну зaтрaжe /ʧri: ‘kɒfi:z/ или /fri: ‘kɒfi:z/ умeстo /θri: ‘kɒfi:z/, oд кojих je 
други примeр прeмa Чубрoвић (2011) „присутaн у Лoндoну, aли нe би трeбaлo 
дa гa имитирajу гoвoрници чиjи мaтeрњи jeзик ниje eнглeски”. Слични примeри 
минимaлних пaрoвa су taught и thought (/tɔ:t/ и /θɔ:t/), гдe учeници у изгoвoру нe 
прaвe рaзлику измeђу прoшлих врeмeнa дaтих глaгoлa. Овакве грешке могу се 
исправити задавањем одговарајућих вежби о којима ћемо детаљније говорити у 
следећем поглављу.

6.1. вежбе за исправљање грешака

Нa врсту грeшкe као што су минимални парови мoжe сe утицaти зaдaвaњeм 
вежби кoje сe фoкусирajу нa oвe глaсoвe у рeчи у нeкoм кoнтeксту, кao нa примeр 
зaдaтaк гдe сe учeник стaвљa у улoгу рaчунaрa кojи прeпoзнaje људски гoвoр и кojи 
je нeкe рeчи пoгрeшнo зaбeлeжиo, a циљ учeникa je дa пoдвучeнe рeчи испрaви. 

Think of a computer which people speak into and it writes what they say. This computer 
wrote these sentences down wrongly. Correct the underlined mistakes.

Example   It’s free o’ clock.

A bat is more relaxing than a shower. You need a sick coat in winter.
The train went true the tunnel. I don’t know; I haven’t fought about it.
Don’t walk on the ice; it’s very fin. It’s a matter of life and deaf.

Табела 1: Пример вежбе, Hancock, 2003: 43

Oвo би сe мoглo oкaрaктeрисaти кao кoнтрoлисaнa вeжбa (eнг. controlled 
practice)8, гдe je укaзивaњeм нa пoгрeшну рeч мoгућнoст дa учeници пoгрeшe 
свeдeнa нa минимум. Слeдeћи стaдиjум вoди кa пoвeћaвaњу ризикa дa сe нaпрaви 
грeшкa тимe штo ћe учeници мoрaти сaми дa прoнaђу рeч кoja ту нe припaдa. У 
oбa случaja учeници ћe чути рeчeницe кoje изгoвaрa извoрни гoвoрник, aли они 
ће имaти прeд сoбoм дaтe примeрe у писaнoj фoрми чимe сe успoстaвљa вeзa из-
мeђу фoрмe, звучaњa и знaчeњa. У крajњoj фaзи вeжбe учeници ћe бити зaмoљe-
ни дa испрaвe грeшку сaмo нa oснoву oнoгa штo чуjу, бeз визуeлнe пoмoћи.

8 Контролисана вежба је фаза у којој ученици вежбају употребу новог језика у ограниченом облику, 
за разлику од слободне вежбе приликом које ученици слободно користе језик користећи циљни 
садржај (прев.аут.) <https://www.teachingenglish.org.uk/article/controlled-practice> 11.12.2016.

three
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Joш jeднa врстa вeжби крoз кojу сe мoгу испрaвити грeшкe изгoвoрa су 
tongue twisters9, oднoснo брзaлицe, jeр сe усрeдсрeђуjу нa oдрeђeни глaс кojи je 
прoблeмaтичaн зa изгoвoр. Нa примeр брзaлицoм „If two witches were watching 
two watches, which witch would watch which watch?”10 учeник ћe вeжбaти фoнeмe 
/w/ и /ʧ/, или „She sells seashells / on the seashore / the shells she sells / are seashells / 
for sure”, кoje стaвљajу aкцeнaт нa /s/ и /ʃ/.11, a зaнимљивa je и:

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.  
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? 
If Peter Piper Picked a peck of pickled peppers, 

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?12

Дo jeднaкoг нeспoрaзумa дoвeли би и „лaжни приjaтeљи” стaвљeни 
у пoгрeшaн кoнтeкст, пa кaжeмo дa нaм сe нeкo дoпaдa кoристeћи глaгoл 
sympathize. Oвaквe грeшкe мoгу сe кoристити при сaстaвљaњу тeстoвa, jeр сe 
нeгaтивни утицaj мoжe сe упoтрeбити у oдaбиру дистрaктoрa, oднoснo нeтaчних 
oдгoвoрa у тeстoвимa зaтвoрeнoг типa. (Ђорђевић 2002: 128–129). Тaкo сe, рeци-
мo, мoжe трaжити eквивaлeнт рeчи genial или sympathize, при чeму ћe зa прву 
бити пoнуђeни:

Гeниjaлaн б) срдaчaн ц) oштрoумaн д) дaрeжљив (б) je oвoм случajу 
тaчнo); 
Дoк ћe зa другу учeници бирaти измeђу:
а) Симпaтисaти б) присeћaти сe ц) сaoсeћaти д)синтeтизoвaти
Након оваквог савладавања, ученицима ћемо давати задатке који ће до-

пуштати већу слободу у самосталној употреби речи у контексту. Оно што је било 
очигледно јесте да су чак и током оваквих вежби млађи ученици савладавали 
језичке препреке које су ове вежбе имале за циљ да одстране, што у великој мери 
говори о значају старосне доби за учење језика, о чему ћемо говорити у поглављу 
Закључак.

7.Зaкључaк

Из прeтхoднoнaвeдeних грeшaкa лaкo мoжeмo зaкључити дa прeднoсти 
учeњa jeзикa oд млaђeг узрaстa oднoси прeвaгу. У oквиримa лингвистикe и мeтo-
дикe нaстaвe у прилoг oвoмe свeдoчи и хипoтeзa o критичкoм пeриoду (critical 
period hypothesis), a oднoси сe нa пeриoд дo пeтнaeстe гoдинe живoтa, тoкoм 
кoгa je учeњe jeзикa приличнo лaкo. Нaкoн oвoг пeриoдa слaбиje су шaнсe дa сe 
пoстигнe гoвoр сличaн гoвoру извoрних гoвoрникa jeзикa (Хорњак 2010). 

Из гoрeнaвeдeнoг примeћуje сe дa сe прeднoсти oглeдajу првeнствeнo у 
рaзвojу aртикулaциoнoг систeмa, штo je рaзлoг зaштo пojeдинe глaсoвe ниjeдaн 
oдрaсли пoлaзник ниje прaвилнo изгoвoриo. Мeтajeзичкo знaњe jeднoг jeзикa 
мoжe бити кoриснo кaдa гoвoримo o увoђeњу и oбjaшњaвaњу пojмoвa, нo oнo ис-
тoврeмeнo мoжe прeдстaвљaти и кaмeн спoтицaњa, укoликo учeници нeмajу ду-
бинскo знaњe oбa jeзикa и спoсoбнoст дa прeпoзнajу привиднe сличнoсти. У тoмe 

9 Према Меријам Вебстер речнику, то је „реч, фраза или реченица која се тешко артикулише због 
низа сличних консонантских гласова“ (прев.аут.)

10 Learn English Kids <https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters/two-witches> 
29.05.2016.

11 Learn English Kids <https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters/she-sells-sea-
shells> 29.05.2016.

12 Fun with Words <http://www.fun-with-words.com/tong_example.html> 29.05.2016.
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je, уoстaлoм, суштинскa рaзликa измeђу усвajaњa и учeњa jeзикa, пa je учeницимa 
oснoвнoшкoлскoг узрaстa лaкшe дa „пoкупe” jeзик, бeз прoучaвaњa и пoрeђeњa 
сa српским, штo je oдрaслим пoлaзницимa гoтoвo нeзaмисливo и чeстo сe при-
мeти дa тoкoм гoвoрeњa рaзмишљajу, рeцимo, кoje врeмe трeбa дa упoтрeбe. 
Кoнaчнo, зa прaвилнo учeњe рeчи кључaн je кoнтeкст и излoжeнoст jeзику, чиjи 
je стeпeн дaлeкo вeћи кoд учeникa oснoвнoшкoлскoг узрaстa, тe би сe стoгa мoглa 
пoстaвити и хипoтeзa дa ли у нeким случajeвимa дoлaзи и дo супрoтнoг eфeктa, 
oднoснo нeгaтивнoг трaнсфeрa/интрузиje из eнглeскoг у српски.
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THE NEgATIVE IMPACT OF SERBIAN ON THE ENgLISH LANgUAgE IN ORAL 
PRODUCTION

Summary

The aim of this paper is to demonstrate to what extent Serbian as a mother tongue influences learning 
and acquisition of English as a second language in oral production. Starting with Sapir-Whorf ’s hypothesis 
and principles of language determinism and relativism, we will explain the term code-switching and we 
will be discussing phonological, grammatical and vocabulary errors. This topic imposes the issue of errors 
correction, as it is inevitable we should point at them and root them out. However, bearing in mind the 
natural process of language learning and the dilemma when to correct them, one part of this work is 
dedicated to types of errors which have priority in certain circumstances and to finding the best way for 
their their correction according to students’ age and metalinguistic knowledge. We will also mention some 
examples of exercices that can contribute to quicker mastering of these areas. The final part of the work 
is dedicated to explaning why adult students have greater difficulties in using the language and what the 
advantages of learning English from the early school period are. 

Key words: negative transfer, Serbian, phonological, grammatical, lexical errors, errors correction

Jana Živanović
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ЖАНР МЕДИцИНСКОГ СУСРЕТА – ИНТЕРВЈУ ИЛИ 
ОБИЧАН РАЗГОВОР?

Овај рад бави се жанром медицинског сусрета као представника институцијске 
комуникације. Након навођења аргумената у прилог тези да је реч о интервјуу и оних 
који подржавају став да се ради о сасвим обичном разговору, долазимо до закључка да је 
заправо у питању комбинација ова два жанра. На примерима из литературе и разговора 
снимљених у здравственим установама у нашој земљи показујемо да је упркос асиме-
трији и строгој организацији могуће испричати причу у оквиру медицинског сусрета и да 
то не раде само пацијенти већ и лекари. 

Кључне речи: медицински сусрет, биомедицински модел, биопсихосоциолошки мо-
дел, локализована прича, глас стварног света

1. Увод

Под термином медицински сусрет (енгл. medical encounter) подразумевамо 
разговор између лекара и пацијента који се по правилу одвија у лекарској ор-
динацији. Као и у случају интеракције наставника и ученика или судије и окри-
вљеног, интеракција лекара и пацијента све више занима не само лингвистичке 
дисциплине анализу дискурса и анализу конверзације, већ и медицинску стру-
ку која полако увиђа (обострани) значај добре комуникације између лекара и 
пацијента. Из тог разлога, поред литературе која се овом врстом комуникације 
бави у оквиру дискурса (енгл. discourse literature), све је више разматрања на 
ту тему и у оквиру литературе која се бави медицинском праксом (енгл. praxis 
literature) (Ејнсворт Вон 2001: 453–454).

Медицински сусрет сматра се типичним примером институцијске кому-
никације јер је реч о тзв. неравноправном сусрету (Ферклоу 2001: 36), у којем 
један саговорник има моћ и ауторитет над другим, при чему се подразумева по-
штовање хијерархије (Јовичић 2008: 575). Бројне одлике дискурса медицинског 
сусрета доказују да је реч о дискурсу моћи и поштовању правила институцијске 
комуникације. Асиметрија се најпре огледа у томе што је представник институ-
ције, дакле лекар, тај који одређује када и колико ће се говорити, ко ће разговор 
започети и када ће разговор бити завршен. Управо због тога се у литератури 
често наводи како је реч о веома строго организованом, па чак и ритуализова-
ном, догађају (тен Хаве 2001: 138, Ејнсворт Вон 2001: 454), где оба учесника следе 
оквирима институције наметнуте улоге. У тако организованом разговору, лекар 
знатно чешће поставља питања него што то чини пацијент, задржава право да 
прекине саговорника када год то пожели, као и да оконча разговор када он то 
сматра одговарајућим (Линел и Лакман 1991). Још један начин демонстрације 
моћи над саговорником јесте и употреба стручне терминологије која је пацијен-
тима често тешко разумљива, те се у медицинској струци све чешће саветује ле-

1 dankas78@gmail.com
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карима да поједноставе терминологију и избегавају стране речи и изразе који би 
могли да збуне пацијента (Флечер 1980: 996). 

Поред наведених одлика којима се баве истраживачи у области анализе кон-
верзације и анализе дискурса, у литератури се такође разматра питање жанра 
медицинског сусрета. У раду ће најпре бити речи о досадашњим закључцима о 
типу разговора између лекара и пацијента, као и о улози коју постављена питања 
имају у одређивању жанра. Посебно ћемо разматрати могућност причања приче 
уместо уобичајеног давања (кратких и прецизних) одговора на постављена пи-
тања у оквиру медицинског сусрета. 

2. Интервју или свакодневна комуникација?

Бројна досадашња истраживања бавила су се типом и начином постављања 
питања у оквиру медицинског сусрета, као и њиховим значајем за целокупну 
интеракцију лекара и пацијента. Већина истраживача слаже се да је то кључни 
сегмент медицинског сусрета који условљава асиметрију читавог разговора тиме 
што готово сву моћ даје лекару као представнику институције, док пацијента 
ставља у подређен положај (Ејнсворт Вон 1994: 194). Управо из тог разлога, мно-
ги истраживачи сматрају да је жанр медицинског сусрета лако одредити. Тврде 
да се ради о интервјуу који је сасвим налик било ком другом интервјуу – једна 
особа поставља питања на која њен саговорник даје одговоре.

Овакво мишљење се пре свега ослања на фазе медицинског сусрета по мо-
делу који је установио Мишлер (1984: 61), значајно поједностављујући неке до-
тадашње моделе. Наиме, за разлику од класичног, тзв. биомедицинског, модела 
(Смит и др. 2012: 1–2), који се углавном састоји из шест фаза2, Мишлер сматра 
да се разговор између лекара и пацијента заправо састоји из само три дела – ле-
каровог питања, пацијентовог одговора и лекарове реакције на пацијентов од-
говор или пак наредног питања које лекар поставља. Под лекаровом реакцијом 
Мишлер подразумева кратке изразе попут а-ха, оК, мхм и сл., које срећемо и у 
тен Хавеовом моделу под називом assessments3. Према Мишлеру, овај троделни 
модел представља структурну јединицу дискурса медицинског сусрета и није га 
неопходно проширивати јер управо питања која лекар поставља у низу пред-
стављају централни део сваког медицинског сусрета, те он самим тим изузетно 
подсећа на интервју. Још пре Мишлеровог модела, Франкел (1979: 232) је твр-
дио да се разговор између лекара и пацијента никако не може изједначавати са 
свакодневном комуникацијом с обзиром на чињеницу да централни део таквог 
разговора представља постављање питања у низу, чиме се онемогућава спонтани 
језички израз, те се поступак преузимања речи знатно разликује од онога у сва-
кодневној комуникацији. 

2 Бирн и Лонг (1976 у: Ејнсворт Вон: 455) први су у оквиру лингвистичких истраживања устано-
вили ових шест фаза медицинског сусрета, на основу модела преузетог из медицинске праксе. 
Сусрет започиње тако што се лекар обраћа пацијенту, након чега утврђује разлоге пацијенто-
вог доласка у ординацију. Трећа фаза подразумева детаљан вербалан и/или физички преглед 
пацијента, док у четвртој лекар разматра пацијентово стање. У претпоследњој фази, лекар из-
носи своје идеје о лечењу и даје пацијенту упутства о евентуалном спровођењу неких даљих 
истраживања. Последња, шеста, фаза подразумева затварање разговора, што обично чини лекар. 
Овај модел се сматра стандардом и дуго времена је био и једини, да би се касније у литератури 
појавило неколико његових варијација које не одступају много од основног модела.

3 Иако би најтачнији превод овог термина био процена, сматрамо да термин реакција  много боље 
одговара значењу у овом контексту.
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Неки други истраживачи, међутим, не слажу се са оваквим мишљењем и 
сматрају да разговор између лекара и пацијента има одлике оба жанра, интервјуа 
и свакодневног разговора, али да је свакодневни разговор у овом случају доне-
кле модификован и прилагођен ситуацији, с обзиром на то да лекар обично кон-
тролише пацијентов одговор и не дозвољава му да одговори на питање онолико 
опширно колико би можда желео (тен Хаве 1991, Херитиџ 1989 у: Ејнсворт Вон: 
456, Мејнард 1991). Тен Хаве (1991: 157) наводи да се медицински сусрети могу 
разликовати у зависности од конкретне ситуације – док некада сасвим подсећају 
на обичан разговор, у некој другој прилици могу звучати као пуко испитивање. 
Ипак, тен Хаве сматра да је готово увек реч о нечему између ове две крајности. 
Херитиџ (1989: 34 у: Ејнсворт Вон 2001: 456) се слаже да је медицински сусрет у 
основи најсличнији конверзацији, иако истиче да је та конверзација, за разлику 
од оне свакодневне, донекле ограничена и измењена, у складу са институцијским 
околностима. Најзад, Мејнард (1991 у: Ејнсворт Вон 1991: 456) такође сматра да 
је разговор лекара и пацијента најсличнији свакодневној комуникацији, исти-
чући перспективу као заједничку особину свакодневног разговора и разговора 
између лекара и пацијента. Наиме, Мејнард наводи пример лекара који је уста-
новио значајан проблем у развоју детета и треба родитељима да саопшти своје 
мишљење. Међутим, уместо да то учини директно, он прибегава употреби ро-
дитељске перспективе и најпре пита родитеље шта они мисле да је проблем код 
њиховог детета, тиме их укључујући у формулацију проблема коју ће они самим 
тим много лакше прихватити него да им је директно саопштена од стране лекара. 
Мејнард сматра да ова врста убеђивања саговорника подсећа на оно што се при-
родно догађа и у сваком другом разговору. шуј (1983 у: Ејнсворт Вон: 456) је ана-
лизирао 100 разговора снимљених у лекарској ординацији, који су се заснивали 
на попуњавању унапред припремљеног упитника и бележења одговора пације-
ната. Резултати истраживања били су донекле изненађујући, јер је шуј дошао до 
закључка да се сви снимљени разговори међусобно разликују, иако је постојао 
образац који је једноставно требало следити. Наиме, иако су имали припремљен 
упитник, лекари су у свим разговорима наилазили на одређене препреке који-
ма су морали да се позабаве, те се и крајњи резултат разликовао. шуј је такође 
закључио да пацијентима много више пријају сусрети који више личе на обичан 
разговор него на пропитивање. 

И медицинска пракса је током последњих година очигледно дошла до слич-
ног закључка, јер је све више радова и приручника који имају за циљ да обуче 
лекара за разговор са пацијентом. У складу с тим, све гласније се говори о на-
пуштању досадашњег биомедицинског модела и преласку на нови модел који би 
дао већи простор разговору. За сада су Смит и др. (2012: 8) предложили тзв. би-
опсихосоциолошки модел, који је много више усмерен на пацијента него на лека-
ра. Наиме, уместо уобичајених шест фаза у биомедиционском моделу или свега 
три у Мишлеровом, овај модел предвиђа чак једанаест корака. Сам разговор је 
много поступнији и подразумева шири временски оквир од уобичајеног (чак 
20 минута), а велика пажња посвећује се атмосфери у којој се разговор обавља, 
опуштању пацијента и уважавању његовог мишљења, проблема и осећања. Још 
једну битну разлику у односу на класичне моделе представља врста питања коју 
лекари користе – осим кратких и прецизних питања на која се очекује конкретан 
одговор, овај модел подразумева и употребу тзв. отворених питања. Њих лекари 
постављају на почетку разговора како би пацијенту пружили прилику да ,,својим 
речима” изнесе због чега је дошао. Самим тим разговор поприма другачији тон и 
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знатно више подсећа на уобичајену комуникацију, иако ће се лекар у централном 
делу разговора свакако вратити својој агенди и поставити питања у низу на која 
очекује прецизне одговоре. У оквиру овог модела лекару се саветује да никако 
не прекида пацијента док он одговара на постављено отворено питање, већ да га 
подстиче да настави излагање и каже што више. То може чинити уз помоћ пона-
вљања пацијентових речи (енгл. echoing) (1), сажимања онога што је пацијент већ 
рекао (енгл. summarizing) (2) или додатних подстрека (енгл. requests) (3). 

(1) Л: Евентуално ја бих укључио физичку активност сваки дан.
 П: //Идем на пилатес сваки дан.
 Л: Идете на пилатес. Ја би са тим пилатесом наставио, значи не би треба-

ло да се праве неке паузе /.../4

(2) П: Најгори ми је тај проблем, кажем, ноћу.
 Л: //Значи, тегобе су интензивније ноћу↓5

(3) П: Бол у грлу и плућа ме боле.
 Л: Плућа?
 П: Да.
 Л: А како вас боле, у ком смислу? (.) Какав је то бол? Можете да опишете 

мало?6

циљ примене оваквог модела јеste сагледавање психолошко-социолошког 
оквира проблема, као и пацијентов лични доживљај проблема, при чему лекар 
треба да покаже емпатију и разумевање. Од лекара се такође очекује да пацијен-
та укључи у процес доношења одлуке о плану лечења. Како би све ово било мо-
гуће спровести, аутори овог модела предвидели су тзв. интегрисано испитивање 
(енгл. integrated interviewing), које у првом делу разговора пацијента ставља у 
први план (енгл. patient – centered interviewing), док у централном делу пребацује 
фокус на лекара (енгл. physician – centered interviewing), да би се на крају разго-
вора пажња поново усмерила на пацијента. На тај начин пацијент добија много 
већи простор и асиметрија која карактерише институцијску комуникацију знат-
но се смањује, али проблем представља време које је потребно утрошити да би 
се читав модел спровео како је замишљен. Поставља се питање да ли је у нашем 
здравственом систему то уопште могуће, с обзиром на велике гужве и преоп-
терећеност здравствених служби у јавном сектору и последично доста кратко 
време које лекари имају на располагању за разговор са пацијентом. 

3. Прича као одлика жанра конверзације

Посебан аспект разматрања у оквиру жанра медицинског сусрета чини 
покушај да се уместо кратких одговора на постављена питања понуди читава 
прича. Са становишта критичке анализе дискурса, ова тврдња свакако звучи 
парадоксално, јер њени представници сматрају да пацијент као клијент инсти-

4 Део разговора снимљеног на Институту за кардиологију Дедиње, у оквиру прикупљања мате-
ријала за израду докторске дисертације априла 2015. године. 

5 Део разговора снимљеног на Кабинету за пулмологију ВМА, у оквиру прикупљања материјала за 
израду докторске дисертације, маја 2013. године.

6 Део разговора снимљеног на Кабинету за пулмологију ВМА, маја 2013. године. 
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туције никако не може доћи у позицију да исприча причу, јер је за такво не-
што потребно имати завидну количину моћи коју пацијент свакако не поседује 
(Кликовац 2008). Међутим, у новије време овакав став све чешће се доводи у 
питање имајући у виду чињеницу да се од лекара очекује да веома пажљиво сас-
луша пацијента и адекватно реагује на његове речи (Елвин и Гвин 2005: 186). У 
првим истраживањима која су се бавила овим питањем дошло се до закључка 
да пацијенти користе причу из два разлога – како би премостили дистанцу која 
постоји између њих и особе у белом мантилу, али и како би се изборили за своје 
место у институцијским оквирима (Дејвис 1988 у: Ејнсворт Вон 1998: 148 и Јанг 
1989 у: Ејнсворт Вон 1998: 148). Ејнсворт Вон је уз помоћ истраживања дошла до 
заључка да причање прича у којем учествују и лекар и пацијент умногоме утиче 
на прецизније постављање дијагнозе и да је неретко делотворније од савреме-
них тестова и апарата (1998: 147). Анализом 30 снимљених разговора, ауторка је 
дошла до закључка да се у свима јавља барем покушај причања приче, ако не и 
конкретна прича. Треба нагласити да за разлику од критичке анализе дискурса, 
Ејнсворт Вон под термином прича заправо подразумева приче мањег обима, тзв. 
локализоване приче, а не апстрактне приче широког обима. 

Поменуто истраживање показало је да се пацијенти често служе причама 
како би одговорили на питање шта их доводи у ординацију тога дана или ко их је 
наговорио да дођу на преглед. Ауторка овај први, и код пацијената најзаступље-
нији тип прича, назива Лабовљевим причама (енгл. Labovian stories) (1998: 152–
154). То су приче које повезују прошлост и садашњост, јер наводе догађаје по 
редоследу збивања. Овим типом прича више се служе пацијенти него лекари и 
обично им прибегавају на самом почетку разговора, дајући одговор на питање 
шта их доводи у лекарску ординацију тога дана или наводећи неке прошле до-
гађаје по реду збивања (4).

(4) П: Кад сам био млад, иш’о сам на стару ВМА, им’о сам хроничне крајнике 
и: и ту девијацију и каже, ’ајде неку терапију па ћемо оперисати. Одем ја, 
промени се доктор и каже /.../7

С друге стране, лекари се највише служе тзв. хипотетичким причама (енгл. 
hypothetical stories), које одговарају на питање Шта ако...?, и у којима, уз употре-
бу условних реченица, заправо објашњавају пацијенту шта га чека уколико се 
одлучи за одређени препоручени третман (5) (Ејнсворт Вон 1998: 154).

(5) Л: Ми можемо то ако не буде ишло да скинемо хирушким путем, знате, 
све се ради у општој анестезији, неће ништа да боли, не остаје ожиљак. 
Али, то рецидивира (.) Понавља се. Значи, уколико се не будете држали 
тих савета, за 2, 3, 5 година могу поново да се јаве.8 

Поред тога, лекари се често служе и тзв. причама о уобичајеним радњама и 
стањима (енгл. habitual stories) (Ејнсворт Вон 1998: 156), у којима се наводи не-
што што се дешава у највећем броју случајева, што ни по чему није изузетно или 
необично за дати случај. Лекари често прибегавају оваквим причама када па-
цијенту објашњавају дејство одређене терапије или како организам функциони-
ше у одређеној ситуацији, служећи се при томе и стручном терминологијом (6).

7 Део разговора снимљеног на Кабинету за пулмологију ВМА, маја 2013. године. 
8 Део разговора снимљеног на Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију 

Кц Србије, марта 2015. године. 
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(6) Л: Ово није крвна слика која би тражила терапију. Није свеједно уопште 
додавати комплексан минерал као што је гвожђе и које је коензим ових 
ензима и: није то уопште само тако, уметати се у ћелијске процесе↑ = Тако 
да, полагано, ви поштујте и његове потребе –9

И пацијенти се често служе овим типом прича, покушавајући да опишу 
(уобичајене) симптоме које имају, проблеме са којима се суочавају или неке своје 
навике (7).

(7) П: Па: ја сам рекла вашем колеги. То што пише је смешно, ја пушим пар 
цигарета недељно. Само уз кафицу. Не пушим у кући, моја деца не знају: = 
Мислим, не пушим стално.10 

Осим Ејнсворт Вон, која се подробније позабавила овим аспектом комуни-
кације у оквиру медицинског сусрета, Мишлер је претходно наговестио нешто 
слично залажући се за уплитање стварног света у интеракцију лекара и пацијен-
та и наводећи да би тиме сам разговор између лекара и пацијента постао хума-
нији. Ослањајући се на терминологију коју су претходно употребили Силверман 
и Тород (1980), Мишлер сматра да у сваком медицинском сусрету повремено 
неминовно мора доћи до прекида у уобичајеном, рутинском пропитивању и 
да би то, уколико то већ није случај, свакако требало да постане саставни део 
оваквих разговора. Овакве прекиде у рутини Мишлер је назвао гласом стварног 
света (енгл. voice of lifeworld), који се супротставља гласу медицине (енгл. voice 
of medicine), као доминантном у биомедицинском моделу (1984: 63–64). Њихова 
улога у медицинском сусрету јесте приближавање интеракције лекара и пацијен-
та природном, нормалном разговору који није пуко давање одговора на питања 
постављена у низу. У снимљеним разговорима које је анализирао, Мишлер је 
уочио покушаје пацијента да глас медицине у строго организованом разговору 
прекине уплитањем стварног света – неког свог искуства, запажања, мишљења, 
осећања – као и да ти покушаји брзо бивају угушени. Наиме, лекар веома брзо 
успева да поврати доминацију над разговором и при томе се ослања искуључиво 
на клиничку праксу, не дозвољавајући уплитање било код сегмента свакодневног 
живота (1984: 81–83). Управо из тог разлога Мишлер сматра разговор између ле-
кара и пацијента нехуманим и инсистира на томе да он искључиво подсећа на 
интервју, никако на свакодневну конверзацију. Ове разлике које постоје између 
лекара и пацијента када је реч о односу према проблему због којег пацијент дола-
зи, Херитиџ (2004: 176–177) назива интеракцијским и институцијским knowhow. 
Наиме, док лекар пацијентов проблем сматра рутинским и ни по чему га не раз-
ликује од низа других, пацијент се према њему емотивно одређује и стога (с пра-
вом) очекује извесну количину емпатије коју лекар неретко заборави да искаже 
или свесно избегава да то учини (Синадиновић 2015: 214). 

Упркос Мишлеровом мишљењу да ригидан систем медицинског сусрета 
никако не трпи уплитање стварног света, анализирањем бројних разговора сни-
мљених у неколико установа терцијарне здравствене заштите у Београду долази-
мо до закључка да ипак није баш тако. Другим речима, упркос лекаровој агенди 
коју он свакако покушава да прати без много одступања, пацијент углавном 
ипак успева да се избори за повремени уплив стварног света и својих личних 

9 Део разговора снимљеног на педијатрији ВМА, августа 2013. године. 
10 Део разговора снимљеног на Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију 

Кц Србије, марта 2015. године
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осећања (8, 9). Осим тога, и сами лекари неретко користе глас стварног света 
(10), вероватно у жељи да мало разбију монотонију самог прегледа или да можда 
опусте пацијента у извесним ситуацијама.

(8) Л: Тегоба нема?
 П: За сад. (.) Идем у село шестог. Да правим сок. Од јабука. 
 Л: шта пијемо од лекова?11

(9) П: /.../ Гледа он папире, каже, ‘оћете ви да оперишете или нећете. А ја 
ћутим. Ја сам мало Босанац, мало и споро реагујем, знате ((смех)).12

(10) Л: Идеш у јаслице, тамо имаш да уживаш ((смех)). Казаће, ови одрасли, 
што су лицемерни↑ Али добро, када се навикну, онда стварно уживају. = 
Јер, моје дете се дуго навикавало, најмлађе, овај: а онда на крају кад се 
навикла, кад долазимо по њу, она виче ,,нете, нете, нете” ((смех))13

Дакле, упркос чврсто организованом медицинском сусрету, где питања по-
стављена у низу свакако имају централну улогу, чини се да ипак има места крат-
кој, локализованој, причи, коју подједнако радо повремено испричају и пацијент 
и лекар. Имајући то у виду, можемо закључити да медицински сусрет не може 
бити искључиво специјализовани интервју нити је обичан разговор, већ да се у 
већини случајева ради о комбинацији ова два жанра која се прилагођавају датој 
ситуацији, учесницима у разговору и времену које имају на располагању. 

4. Закључак

Медицински сусрет као типичан представник институцијске комуникације 
поштује сва правила ове врсте комуникације, уважавајући хијерархију и асиме-
трију услед веће количине моћи коју представници институције поседују у од-
носу на клијенте. Интеракцију лекара и пацијента дефинише постојање строгих 
правила, јасно дефинисаних улога и унапред установљеног плана од којег нема 
значајних одступања. 

Бројне су одлике медицинског сусрета којима се баве истрживачи, како у 
области лингвистике тако и у самој медицинској струци, а једно од питања јесте 
и жанр медицинског сусрета – док једни тврде да је у питању обичан интервју, 
другима је више налик на обичан разговор, а највише је оних који сматрају да је 
у питању комбинација ова два жанра. Важну улогу у одређивању жанра имају 
питања на којима почива централни део сваког медицинског сусрета, а нере-
тко и читав сусрет, као и модел разговора. Управо моделу се посвећује све већа 
пажња у овиру истраживања у медицинској струци, па се уместо досадашњег 
биомедицинског модела препоручује знатно детаљнији и поступнији биопсихо-
социолошки модел. 

Најзад, запитали смо се и има ли места причи у оквиру медицинског сусре-
та и може ли она понекад да послужи као одговор на постављено питање. Док 
критичка анализа дискурса сматра да је практично немогуће да пацијент добије 
прилику да исприча причу током медицинског сусрета, Ејнсворт Вон својим ис-
траживањем показује да кратке, локализоване, приче имају своје место у овак-

11 Део разговора снимљеног на Институту за кардиологију Дедиње, априла 2015. године.
12 Део разговора снимљеног на Кабинету за пулмологију ВМА, маја 2013. године.
13 Део разговора снимљеног на педијатрији ВМА, августа 2013. године. 
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вим сусретима и да за њима радо посежу и пацијенти и лекари. Примерима из 
разговора снимљених у неколико здравствених установа у Београду потврдили 
смо ове наводе. 

Како се наведени закључци односе на медицинске сусрете у државним  
установама, у неком наредном истраживању било би занимљиво пронаћи при-
мере из приватне праксе и упоредити их, имајући у виду чињеницу да су лекари 
у приватном сектору знатно растерећенији и имају више времена на распола-
гању, као и боље услове за рад. 

5. Прилог

Прилог 1: Приказ система коришћеног при транскрипцији говореног мате-
ријала (коришћен је прилагођен Џеферсонов (1984) и Стевићев (1997) систем)

= тесно везани елементи, без паузе : продужен слог или глас

// почетак поклапања говорника ((опис)) невербално понашање

(.) кратка пауза /.../ део који није у целини приказан

↓ силазна интонација ↑ узлазна интонација
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ТHE gENRE OF MEDICAL ENCOUNTERS – INTERVIEw OR COMMON 
COMMUNICATION?

Summary

This paper deals with the genre of a medical encounter as a typical representative of institutional 
communication. Arguments are given to support two opposing theories – the one claiming that medical 
encounters are mere interviews and the one considering it common communication. It has been concluded 
that a medical encounter is most accurately described by a combination of the two genres. Also, examples 
are given to support the theory that it is quite possible to tell a localized story in a medical encounter and we 
show both patients and doctors occasionally do that. 

Key words: medical encounter, biomedical model, biopsychosociological model, localized story, voice 
of lifeworld.
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Беогред

ЗНАЧАЈ НЕВЕРБАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ 
КОМУНИКАцИЈИ

циљ овог рада јесте да испита којим невербалним стратегијама у оквиру електронске 
комуникације саговорници прибегавају како би употпунили свој језички исказ. Поред 
тога, циљ јесте и испитати какво је значење тих стратегија и постоје ли ипак недостаци 
електронски посредоване комуникације који утичу на међусобно разумевање саговор-
ника. За сврху овог рада спроведено је квалитативно социолингвистичко истраживање 
помоћу упитника као мерног инструмента. Као узорак анализе одабрани су испитаници 
и испитанице, између 18 и 55 година старости, свих нивоа и профила образовања. Ре-
зултати истраживања указали су на предности и недостатке невербалних стратегија у 
електронској преписци, односно да приказују на који начин оне усмеравају и утичу на 
квалитет комуникације међу људима.

Кључне речи: невербална комуникација, електронски посредована комуникација, не-
вербална стратегија, језички исказ

1. Увод

Комуникација као део свакодневног људског понашања представља веома 
сложену, интензивну и разноврсну активност (Рот 2010: 16). Међу људима вер-
бални изражај од давнина има социјалну функцију и легитиман је канал за пре-
ношење информација. Ипак, интересантно би било установити зашто, и поред 
развијеног вербалног комуникативног система, људи уопште имају потребу да 
користе невербалну комунукацију (Рот 2010: 76). 

Значење поруке међу људима у усменој комуникацији формира се помоћу 
речи, међутим како би се смисао допунио људи прибегавају невербалној стра-
тегији. У том смислу, фацијална експресија, гестикулација, мимика, интонација 
па чак и одећа, знатно мењају значење саме вербалне поруке и усмеравају даље 
комуникацију. Тако, на пример, изолована изјава Хвала Богу што идеш поседује 
различито значење у зависности од контекста, али и од невербалних елемента. 
Тако она може имати конотацију ироније, шале, жеље, радовања (за даље видети 
теорију говорних чинова). С тим у вези, за целокупну реконструкцију значења 
неке поруке у усменој комуникацији неопходно је укључити и вербалне и невер-
балне аспекте, као и сам контекст у коме се комуникација одвија.

Савремена комуникација све чешће укључује концепт електронска комуни-
кација2, која подразумева размену СМС порука, електронске поште, дискусије на 
форумима и друштвеним мрежама, чет. Такав вид општења лишен је аудио-визу-
елног елемента што може да отежа међусобно разумевање међу људима. Међутим, 

1 ivanavranic11@gmail.com
2 Термин је познат по скрећеници CMC (computer-mediated communication). Међутим, за потребе 

овог рада користиће се скраћеница ЕПК у значењу електронски посредована комуникација, јер се 
у обзир узима и комуникација посредством других електронских уређаја (мобилни-смарт теле-
фони, таблети и слично) који се данас чешће користе него компјутери.

81'42:316.772.2:303.064
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пошиљалац поруке и реципијент прибегавају невербалним, углавном паралинг-
вистичким знацима како би изразили своје расположење, емоције или намере. У 
том смислу инкорпорирање емотикона, знакова интерпункције, ономатопејских 
речи, употребе великих слова у ЕПК омогућава примаоцу поруке да надокнади 
информације о расположењу, емотивном стању и намери пошиљаоца поруке.

циљ овог рада јесте да испита којим невербалним стратегијама у оквиру 
електронске комуникације саговорници прибегавају како би употпунили свој је-
зички исказ. Поред тога, циљ јесте и објаснити какво је значење тих стратегија и 
постоје ли ипак недостаци таквог вида комуникације који утичу на разумевање 
саме поруке. Полазна претпоставка у раду јесте да је међусобно разумевање људи 
у оквиру ЕПК, и поред одређених невербалних стратегија, знатно отежано, јер сам 
садржај поруке често остаје лишен оних релевантних елемената који би поруку 
значењски чинили потпуном. Другим речима, недостатак аудио-визуелних еле-
мената у комуникацији донекле омета разумевање међусобно послатих порука.

За сврху овог рада спроведено је квалитативно истраживање и одабран је 
узорак који чине испитаници и испитанице, између 18 и 55 година старости, 
свих нивоа и профила образовања. Једини критеријум за селекцију испитаника 
био је да свакодневно користе било какав вид електронске комуникације. 

Будући да је комуникације, и вербална и невербална, друштвена категорија, 
у овом раду коришћен је теоријски приступ социолингвистике. Комуникација, и 
вербална и невербална, и лицем у лице и електронска, друштвено је конституи-
сана и условљена. Самом анализом вербалних и невербалних елемената добијају 
се подаци о квалитету људских односа и неформално устројеним моделима 
понашања.

На самом почетку овог рада биће представљена теоријска полазишта која 
се односе на спроведено истраживање. Оквир садржи кратак преглед неких до-
садашњих истраживања која су се бавила невербалним стратегијама у електрон-
ској комуникацији.

2. Карактеристике невербалне комуникације

У оквиру дискусије на тему стратегија невербалне комуникације важно је 
разликовати два појма: невербална комуникација и невербално понашање. Како 
Д. Лејн (1994: 1) објашњава, невербална комуникација подразумева „поруке које 
се дају” , док невербално понашање „поруке које одају” , при чему би главна па-
радигма за прављење разлике била намера и свесност. У том смислу, невербално 
понашање у ЕПК не постоји, то јест, може се сматрати готово немогућим да се 
нека емоција или реакција несвесно пренесе – „исцури”.

Комуникација и интерпретација невербалног понашања ослања се на им-
плицитно знање које сваки човек поседује (Ambady & Rosenthal 1998: 775). Не-
вербална комуникација лицем у лице потпомогнута је визуелним и аудио аспе-
ктима комуникације, те се значење циљне поруке формира, осим вербалим, и 
прозодијским, паралингвистичким и екстралингвистичким средстивма. С тим 
у вези, разговор као комуникацијски чин укључује, поред специфичне комби-
нације речи, и кинезичке елементе (мимика, гестикулација, став, израз лица), 
проксемичке (међусобна физичка удаљеност саговорника), прозодијске (акце-
нат, дикција, гласноћа, интонација) и паралингвистичке (боја гласа, шаптање, 
шумови и слично). Међутим, разговор као комуникацијски чин помоћу сред-
става савремене технологије, као што су мобилни телефони, таблети, рачунари, 
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и помоћу различитих канала, као што су мобилне поруке, чет на друштвеним 
мрежама, форумима, чини се да је лишен сваког вида невербалног кода. 

Комуникација електронске преписке представља иновативан вид комуни-
кације, и као такав чини се интересантним за изучавање (Дринчић 2012: 70). 
Пошто се ради о међусобној комуникацији које се одвија у (не)реалном времен-
ну помоћу писаног текста који је настао помоћу средстава модерне технологије, 
саговорници у таквим дискусијама прибегавају продуктивним стратегијама које 
употпуњују значење и изражавају њихове емоције, ставове и расположења у вези 
са темом дискусије. 

„Богатство и сложеност људске комуникације заснивају се првенствено на 
развијеном коришћењу симбола”, а основ симболичке комуникације јесте упо-
треба знакова који су прихваћени као носиоци значења (Рот 2010: 16–17). 

О значају невербалих елемената у било каквом виду комуникативног ди-
скурса сведочи податак да се невербалним елементима усмене комуникације 
преноси чак до деведест одсто значења саме поруке (Веинрајт 2001: 70). Такође, Н. 
Рот (2010: 76) истиче да би интеракција међу људима била много сиромашнија без 
употребе невербалних знакова. „Многа стања појединаца не би била испољена и 
регистрована, многи садржаји би остали несаопштени или би били саопштени 
знатно непотпуније”  (Рот 2010: 76). Модерно доба све чешће изискује потребу 
за инстант комуникацијом која се реализује савременим технолошким средстви-
ма. „Како би се схватила та растућа свеприсутност онлајн интеракције и њене 
потенцијалне социо-културне импликације важно је разумети невербалну ко-
муникацију у виртуелном окружењу”  (Антонијевић 2013: 92). При декодирању 
невербалне поруке у ЕКП потребно познавати не само извор комуникације, већ 
и околности и ситуациони контекст, пошто су они презентативни кодови који се 
не могу одвојити сами за себе (Јанићијевић 2007: 292).

Изложеност вербалној комуникацији лицем у лице омогућава саговорни-
цима да узајамно опазе афективно стање. Таква комуникација може бити вешто 
конципирана, али и неконтролисана, спонтана, брзо и несвесно искомуницира-
на и интерпретирана (Ambady & Rosenthal 1998: 775). 

Велики недостатак ЕПК огледа се у постојању виртуелног времена. Међу-
тим, оно што се на први поглед може чинити маном ЕПК, заправо може бити и 
предност у одређеним ситуацијама. У сајбер времену и простору саговорници 
су у могућности да промишљено уобличе жељену поруку. Другим речима, реци-
пијент поруке има довољно времена да интерпретира значење добијене инфор-
мације, контролисано одговори и упути језички код уз употребу прилагођених и 
одговарајућих емотикона и знакова интерпункције, који ће обликовати жељени 
смисао поруке, односно одговора. 

Г. Дринчић (2012) истиче да се ипак језик чета разликује од других облика 
комуникације путем интернета. Наиме, он примећује да постоји одређена блис-
кост чета са говором, а као аргумент томе наводи да је то ипак вид синхроне 
комуникације у реалном времену, где „велика брзина одвијања подразумијева 
убрзано писање и размјену порука, што имплицира да учесник у комуникацији 
нема времена за планирање, исправке и допуне текста”  (Дринчић 2012: 70–71). 
Ипак, треба нагласити да брзина комуникације и преко чета може бити индиви-
дуално контролисана. Поред свега, језик електронске преписке, иако се јавља у 
писаној форми, по неформалним карактеристикама ближи је говорној форми и 
„подложан је константним промјенама управо захваљујући разноврсној употре-
би” (Албијанић 2012: 61).
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2.1. облици невербалне комуникације у еПК

Најчешћи облик невербалне комуникације у ЕПК јесте употреба емотико-
на, речи које имају ономатопејско својство, нагомилавање знакова интерпунк-
ције и употреба великих слова (као и њихово нагомилавање, углавном вокала). 
Суштинска намена и употреба ових невербалних знакова и симбола у сајбер 
простору јесте да супституише одсуство гестова и фацијалне експресије у елек-
тронском облику комуникације (Jabril & Abdullah 2013: 202). Највећу пажњу 
истраживача привукла је употреба емотикона. Емотикони су дефинисани као 
иконичка форма која је заузела значајно место у писаној форми невербалне 
комуникације у ЕПК како би се индиковала пошиљаочева намера и емоција 
(Innocent 2001; Gajadhar & Green 2005). Г. Рива (2002) сматра да су емотикони ви-
зуелни сигнали оформљени од уобичајних типографских симбола који, уколико 
се постранце читају, указују на емоције или намере. Она истиче да емотикони 
представљају социоемотивне снабдеваче у контексту поруке, и као такви имају 
значајну улогу у преношењу емотивног стања у ЕПК. „Емотикони нису само па-
равербална средства, већ и структурални маркери и играју велику улогу у фор-
мирању реченица”  (Amaghlobeli 2012: 353). Према Н. Амагобели (2012: 352–353), 
сва лингвистичка својства су преточена у облик пиктографа и емотикона који 
представљу израз лица, гестове или прозодичке елементе, и као такви олакша-
вају проток семантичких својстава из граматичких структура.

А. Ип (2002) спровела је интересантно истраживање које се бави приме-
ном емотикона и знакова интерпункције (узвичник и упитник) у ЕПК. Резул-
тати студије показали су да употреба емотикона повећава валидност поруке 
и продубљује значење које носи. Такође, истраживање показује да уколико се 
употреби емотикон у комбинацији са знаком узвичника или упитника, прима-
лац поруке ће у процес интерпретације добијене поруке превасходно укључи-
ти (само) емотикон.

Савремена истраживања ЕПК и невербалних елемената у оквиру ње, нај-
више говоре о емотиконима, а може се претпоставити да је разлог томе њихова 
све распрострањенија употреба. Емотикони су еволуирали у такозване стикере. 
Стикери су конципирани као мини сликовнице тако да својим визуелним својст-
вима преносе јаке емоције: бес, љутњу, срећу, па чак и читаве радње: радим, 
читам, једем и слично. На тај начин они могу заменити и ономатопејске речи, 
велика слова и неки други вид невербалних елемената у ЕПК.

А. Х. Хуанг и сарадници (2008 према O’Neill 2010: 121) приметили су да 
учесници у интеракцији осећају већу повезаност са својим саговорником и више 
уживају у комуникацији када користе емотиконе. У том смислу, емотикони се 
могу поистоветити са фацијалном експесијом која је својствена комуникацији 
лицем у лице. Поред тога, учесници у ЕПК користе емотиконе с циљем да појасне 
и оснаже поруке које шаљу. На тај начин постиже се јасноћа и дубина у комуни-
кативном процесу (Derks et al. према O’Neill 2010). Б. Онил (2008: 121–122) даље 
наводи истраживање Д. Деркса и сарадника (2008), које потврђује да емотикони 
могу утицати на амбивалентност и сарказам у поруци онда када су супротста-
вљени вредности поруке (позитивној или негативној). Поред тога, они наводе 
да емотикони увећавају позитивне емоције у порукама које прате, док негативни 
емотикони изазивају негативност ако прате позитивну или неутралну поруку, 
док на негативну немају утицаја (O’Neill 2010). Ови аутори долазе до значајног 
закључка и за овај рад, а то је да емотикони заиста имају релевантну улогу у ин-
терпретацији порука ЕПК, јер помажу при креирању циљаног значења.
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Најважнији аспект употребе невербалних знакова у ЕПК јесте испитати 
како се они интерпретирају од стране реципијента поруке (Walther & D’Addario 
2001 према O’Neill 2010: 121). С тим у вези, Валтер и Дарио (2001) наводе да емо-
тикони не могу да „промене позитивну или негативну боју поруке у очима реци-
пијента” (O’Neill 2010), што оповргава тврдњу Д. Деркса и сарадника (2008) да 
емотикони увећавају позитивне емоције у порукама које прате, док негативни 
емотикони изазивају негативност ако прате позитивну или неутралну поруку.

3. Методологија истраживања, узорак и корпус

За сврху овог рада спроведено је квалитативно социолингвистичко истра-
живање које омогућава да се опише употреба невербалних стратегија у ЕПК, 
како оне функционишу, као и како оне олакшавају или отежавају међусобно 
разумевање саговорника. Квалитативна истраживања увек су интерпретативног 
типа, а то имлицира да су опис неког феномена, па самим тим и његова анализа и 
објашњење, уско повезани са самом епистемолошком оријентацијом, културним 
моделима, ставовима и стратешким циљевима истраживача/истраживачице, 
те да истраживач/истраживачица у складу са тим тежи да детектује, анализи-
ра и адекватно интерпретира истраживани феномен (Denzin & Lincoln 2005: 22; 
Филиповић 2009). „Подаци који се прикупе у оквиру квалитативних истражи-
вања не могу се лако обрадити статистичким методама, па се тако квалитативна  
истраживања не баве валидношћу или поузданошћу својих база података на на-
чин на који то чине квантитативна истраживања, која укључују статистичку ана-
лизу. Основно питање у овој врсти студија је питање веродостојности података 
и на основу њих донесених закључака”  (Филиповић 2009: 31). Овакав вид истра-
живања, такође, омогућава да се током самог процеса истраживања поставе нове 
претпоставке или пак јави дубља дискусија у вези са предметом истраживања.

Ово социолингвистичко истраживање захтевало је припрему посебне анке-
те. Техника анкете користи се с циљем да се испитају ставови, мишљења и сли- 
чно, па се очекује и да пружи релевантне информације у вези са употребом неве-
рбалних сигнала у ЕПК. Сама анкета састојала се од седам питања и комбинованог  
је типа. То подразумева да су одговори били понуђени у пет питања, у једном је 
било пожељно прво одабрати понуђени одговор, а затим га и објаснити, док је 
у последњем питању било је потребно дописати одговор. На почетку попуња-
вања упитника испитаницима/ама је речено да не постоје нетачни одговори.

Селекција испитаника вршила се само на основу једног критеријума, а то је 
да испитаници/це свакодневно користе било који облик ЕПК и у оквиру ње да 
се служе невербалним стратегијама. Укупан број испитаника/ца је 124, старости 
између 18 и 55 година. Посебна пажња усмерена је и на то да испитаници буду 
мешовитог и различитих нивоа образовања и професионалног усмерења, што би 
групу као такву чинило репрезентативном на нивоу шире друштвене заједнице. 

Истраживање је рађено у децембру 2015. године, јануару и фебруару 2016. 
године на територије Републике Србије. Резултати упитника обрађени су квали-
тативном методом. 

Рад је заснован на хипотези да електронска комуникација, и поред упо-
требе одређених стратегија, не поседује све елементе који су потребни за ком-
плетно разумевање и размену информација између пошиљаоца и реципијента 
поруке. Из тога разлога сва питања у упитнику односе се на значај употребе 
свих оних знакова који могу да надоместе одсуство аудио-визуелног доживљаја 



Значај невербалних елемената у електронској комуникацији

246

у ЕКП, колико је често користе, колико је важно искористити такву стратегију 
у ЕКП и слично. 

У наставку рада биће представљени резултати до којих се дошло на основу 
анализа добијених података. 

3.1. Приказ добијених резултата

Због лакшег приказа резултата анкете, али и због великог броја испитаника/
испитаница, анализа резултата вршена је по редоследу како су питања била ран-
гирана у самој анкети.

На прво питање у упитнику испитаницима/ама дата је могућност да ода-
беру једну од три понуђене опције. Испитаницима је понуђено да изаберу вид 
електронске комуникације који најчешће користе, а понуђени одговори су били 
СМС, чет (Facebook, Viber и слично) или електронска пошта. С тим у вези, од-
говори се пре могу поделити у две велике групе: 78 испитаника/ца користе 
најчешће чет, 47 корисити СМС, док само једна испитаница најчешће користи 
електронску пошту. У том смислу, може се приметити да млађи корисници/це 
највише користе мобилне апликације за чет, попут Вибер или Твитера, јер им 
тај вид комуницирања омогућава да „стикерима пренесу жељену поруку, то јест 
своју реакцију”, док старији углавном користе традиционалнији вид комуника-
ције, СМС поруке или електронске поште. 

Друго питање било је подељено у 3 целине. Наиме, било је потребно да  
испитаници и испитанице оцене на лествици од од један до пет, где је један зна-
чи најмање, а пет највише, коју врсту невербалних сигнала најчешће користе у 
ЕКП. Тако су понуђени одговори били: 1. емотикони, 2. знакови интерпункције, 
а под 3. ономатопејске речи (ахаха,, шшшш, уххх и слично). Највише значаја при 
ЕПК испитаници су дали емотиконима/стикерима и знаковима интерпункције. 
Одговори су овако расподељени: 73 испитаника/ца најчешће корисити емотико-
не, њих 35 знакове интерпункције, док њих 16 највећу пажњу придаје ономато-
пејским речима. Емотикони и стикери не преносе само емоцију, већ и некад чи-
таву радњу па само такво својство се чини економичним и ефикасним у инстант 
комуникацији.

Следеће питање је било конципитано тако да су, на лествици од један до пет 
(где један значи најмање, а пет највише), испитаници/це требали/ле да оцене да 
ли им је важно да у електронској комуникацији искористите неки невербални 
сигнал како би послата порука добила пуно значење. Да је било какав невербал-
ни сигнал изузетно важан, попут емотикона или стикера, сматра 104 испитани-
ка/ца (оцена 4 и 5), њих 7 сматра да уопште није важан (оцена 1), док је њих 
13 сматра да нема бојазни да ће порука бити неправилно схваћена са или без 
пропратних сигнала (оцена 3).

Четврто питање односило се на то да се изјасне поводом изјаве да порука не-
када не би била исправно схваћена од стране реципијента уколико пошиљалац не 
би употребио неки невербални сигнал. С тим у вези, 92 испитаника/ца сматра да 
је ова изјава тачна у потпуности, док њих 32 сматра да порука и без емотикона, 
знака интерпункције или ономатопеје може да се схвати исправно.

Пето питање састојало се из два дела. У првом делу испитаници/це су тре-
бали/ле да одабреру да ли се слажу или не са констатацијом да постоје недостаци 
ЕПК и поред невербалних сигнала, те да ипак разговор лицем у лице олакшава 
међусобно разумевање саговорника. У другом делу, од испитаника/ца је затраже-
но да образложе укратко свој одговор. С тим у вези, 121 испитаника/ца сложило 
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се да постоје недостаци ЕПК без обрзира да ли се користе невербални сиглани 
или не. Као образложење свог одговора готово сви су навели да „комуникацијом 
лицем и лице можемо да видимо спонтане реакције саговорника и његову/њену 
гестикулацију и фацијалну експресију”, а неки од одговора су: „можемо боље да 
образложимо свом саговорнику/саговорници свој одговор, без бојазни да ће нас 
у неком моменту погрешно схватити”; „важне ствари треба саопштити у лице, 
никако преко чета или поруке”; „усмена комуникација је искренија, јер емотикон 
можемо ставити реда ради”; „емотивну реакцију теже исконтролисати, а и ређе 
се кајемо због изговорених или неизговорених речи”; „у ЕПК постоји могућност 
да нас саговорник неће схватити исправно и поред бројних емотикона”; „у ко-
муникацији лице у лице одмах видим реакцију саговорника и не чекам одговор”. 
Једна испитаница навела да је „оба вида комуникације имају своје предности, 
јер је за неке ситуације боље поразоварати лицем у лице, док је за неке друге 
боље да искомуницирамо електронски јер имамо довољно времена да смислимо 
одговор”. Њих 2 је навело да им ЕПК потпуно одговара, јер се често налазе у 
ситуацијама где им је лакше да напишу своје мисли и осећања него да изговоре.

Претпоследње питање повезано је са претходним и у њему је требало да се 
испитаници/испитанице изјасне да ли ипак постоје ситуације у којима је вели-
ка предност да се електронски комуницира са саговорником, јер имају довољно 
времена да смисле какву поруку желе да пошаљу, и без могућности да ће нека 
додатна информација нежељено „исцурети” . Према спроведеној анкети 107  
испитаника/ца изјаснило се да такве ситуације постоје, док њих 17 сматра да не 
постоје. Другим речима, већина испитаника/ца виде бенефит у ЕПК у одређеним 
ситуацијама, јер сматрају да таква комуникација има своје предности. 

На крају анкете, као седмо питање, од испитаника/ца је затражено да наведу 
да ли користе још неку невербалну стратегију у ЕПК која у анкети није наведена. 
На ово питање нико није дао одговор. 

4. Дискусија и закључак

Ово истраживање показало је да је комуникативни канал у електронској 
преписци између пошиљаоца и реципијента поруке врло сужен, јер не постоји 
могућност да ће говор тела, израз лица, интонација, глас одати и неконтролисано 
упутити нежељену поруку. То значи да је особа која је примила поруку у ЕПК ве-
роватно већ спонтано одреаговала, а потом је свом сагворнику пренела онај део 
своје реакције који је желела. У том погледу, виртуелни простор представља неку 
врсту филтера за суздржавање од евентуалних бурних реакција или емоција, а 
виртуелно време нам омогућава да срочимо своју поруку без бојазни да ће она 
бити погрешно схваћена. Управо ову карактеристику су испитаници/испитани-
це навели као велику предност ЕПК.

Савремено добар изискује велику потребу за што бржим и успешнијим 
комуницирањем. Показатељ овога јесте и то што испитаници/испитанице при-
бегавају инстант комуницирању, то јест, преферирају чет, пре него електронску 
пошту или чак и СМС. Поред тога, инкорпорирање емотикона или стикера, као 
сликовног приказа емотивних реакција на поруке, постало је неизоставна стра-
тегија у ЕПК.

Поред свих бенефита које ЕПК пружа, ипак одређени комуникативни 
садржај испитаници/це не желе да пренесу електронским путем. Они наводе да 
деликатне ситуације захтевају традиционални вид разговора, контакт лицем у 
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лице. Такав облик комуникације омогућава физички и визуелни контакт, што 
даје минималне шансе да прималац поруке погрешно интерпретира садржај. 
Поред тога, и сам контекст омогућава да се дају додатна објашњења или да се 
садржај допуни спонтаном невербалном реакцијом пошиљаоца поруке. Такође, 
веће су шансе да обе стране (и пошиљалац и реципијент) буду сигурне да није 
дошло до неспорзума.

Истраживање је показало да испитаници и испитанице прибегавају ЕПК 
онда када им треба времена да осмисле садржај поруке и када им је важно са 
саговорник/ца не препозна спонтану невербалну реакцију. У тим случајевима, 
они се служе невербалним електронским сигналима. Поред тога, поједини ис-
питаници/испитанице су навели/е да им ЕПК даје емотивну слободу да саопште 
све оно што можда не би могли усменим путем. Помоћу ЕПК пошиљалац пору-
ке контролисано камуфлира своју намеру и на тај начин жељено обликује чак и 
своје одређене психолошке особине.

Као два интересантна запажања приликом овог истраживања издвојила су 
се: 1. Старији испитаници/испитанице чешће се служе комуникацијом путем 
СМС-а; 2. Жене, испитанице, су склоније да користе невербалну стратегију у 
ЕПК, а и имају потребу да свој садржај поруке најчешће допуне емотиконима/
стикерима, за разлику од мушкараца чији је комуникативни садржај сведенији.

За крај, можемо закључити да се начин употребе невербалних знакова у 
ЕПК мења из дана у дан, прилагођавајући се новим аспектима виртуелног ко-
муницирања. Невербални елементи супституишу одсуство физичке невербал-
не комуникације у реалном времену и простору и, на неки начин, дају додатна 
упутства за тумачење порука. Међутим, чини се да ниједан виртуелни вид ко-
муникације, ма какве допунске и моћне невербалне елементе садржао, не може 
пренети поруке које се по квалитету и квантитету могу поредити са свим оним 
информацијама која долазе из традиционалне комуникације лицем и лице.
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THE IMPORTANCE OF NON-VERBAL ELEMENTS IN ELECTRONICALLY 
MEDIATED COMMUNICATION

Summary

The aim of this paper is to analyse which strategies are used in electronically mediated communication. 
In other words, this reseach was conducted to detect the strategies which improve linguistic utterance 
between interlocutors, the meaning it creates and, most importantly, if there is any deficiency that influences 
the understanding of messages. For the purpose of this research, a sample groupe was selected, made up 
of 124 people, between 18 and 55 years of age, who use means od virtual communication on a daily basis. 
The research corpus consists of one questionnairе which has been proccessed by qualitative method. The 
data obtained indicated the adventages and disadventages of non-verbal strategies in electronically mediated 
communication, or in other words described how those strategies direct and influence the quality of 
communication between people.

Key words: non-verbal communication, electronically mediated communication, non-verbal strategy, 
linguistic utterance
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Драгана Вучковић1

Крагујевац 

НАЧИН ИСКАЗИВАЊА МОНОЛОГА У ПРЕВОДУ ДРАМСКЕ 
ПОЕМЕ ПЕТЕРА ХАНДКЕА кроз Села

У овом раду анализирамо монологе у преводу драмске поеме Петера Хандкеа, Кроз 
села са немачког на српски језик. циљ рада је да се испитају карактеристике монолога и 
њихова повезаност са самом радњом дела. Истраживање је показало да су доминантна 
обележја монолога управни говор и реторичка питања, као и да у оквиру њих постоји 
више врста употребљених у делу. Закључак је да управни говор служи за препричавање 
прошлих догађаја, док реторичка питања имају функцију да омогуће ликовима да искажу 
своја мишљења, осећања и незадовољство према друштву. 

Кључне речи: монолог, управни говор, реторичка питања

1. Увод

Предмет нашег рада је начин исказивања монолога у драмској поеми Петера 
Хандкеа, Кроз села, и то у преводу са немачког на српски језик. Наслов оригинала 
је Über die Dörfer, а на српски је дело превео Жарко Радаковић.

 Хандке је дело написао као разговор између свих ликова у делу, али тако 
да се сваки од одговора може посматрати као драмски монолог за себе. Према 
Бахтину, „монолошко приповедање карактерише јединствен глас или свест, су-
периоран у односу на друге гласове или свести унутар истог приповедног текста. 
У монолошком, насупрот дијалошком приповедању, приповедачеви ставови, 
судови и знање представљају највиши ауторитет у вези с представљени светом.” 
(Принс 2011: 109) У овом делу приповедачи се осврћу на прошле догађаје, кри-
тикују друштво, дају своје мишљење и изражавају своја осећања, што и спада у 
функцију монолога као драмског средства. За приповедање о прошлим догађаји-
ма (у преводу на српски језик) употребљени су презент, имперфекат и перфекат. 
Карактеристично за ове монологе је што се приповеда у првом лицу, догађаји се 
препричавају у првом лицу, па се у оквиру тог приповедања користи управни 
говор. Да би истакао да су то догађаји којима је присуствовао и да искаже до-
живљену радњу, Хандке употребљава аорист, као што је случај са глаголом заур-
лати у првом лицу једнине аориста: заурлах. Поред управног говора, монолози 
се манифестују и кроз реторичка (реторска) питања, што се види у преводу са 
немачког на српски језик. 

Да би на систематичан начин приказали проблем који испитујемо, у првом 
делу рада укратко описујемо радњу дела Кроз села, у другом дефинишемо управ-
ни говор и дајемо примере из дела, у трећем говоримо о реторичким питањима 
и наводимо одговарајуће примере, док у закључку сумирамо добијене резултате.

1 dragana.vuckovic@hotmail.com
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2. О драмској поеми Петера Хандкеа кроз села

Дело Петера Хандкеа Кроз села карактерише се као драмска поема. Реч је 
о четвртом делу његовог циклуса о повратку кући, чија се друга три дела могу 
пронаћи под називом Спор повратак кући. 

Хандке обликује разговоре својих личности тако да они не знају унапред 
шта ће рећи, њихово приповедање тече спонтано од тренутка кад почну да го-
воре, а у оквиру њихових врло дугих монолога, доминантна и маркатна обележја 
у преводу на српски језик јесу управни говор и реторичка (реторска) питања. 
Управни говор јавља се у оквиру стихова које изговарају поједини ликови у току 
једне прославе, док се реторичка питања користе за евоцирање прошлих догађаја 
и изражавање личних ставова и мишљења ликова из дела. Самим тим, одговор 
који ти ликови траже већ је садржан у самом питању и говору лика. Важно је 
истаћи да се кроз те монологе може пратити и ток мисли приповедача, али и ток 
радње, те је ова драмска поема намењена и извођењу на позорници. 

Подлога приче врло је једноставна. Радња дела почиње по доласку главног 
лика, Грегора, у родно село. Он и његов брат Ханс, грађевински радник, и његова 
сестра Софи, трговац, имају спор око расподеле куће коју су родитељи сагра-
дили и око земље коју су сами средили пре много година. У разговору са њима, 
Грегор увиђа да се село променило, урбанизовало, окренуло новој ери коју осли-
кава Нова, која прати Грегора од почетка до краја дела. У оквиру овог директног 
сукоба, Хандке дотиче скоро сваки аспект људског постојања. То је једна лирска 
игра, драмска поема, у којој учествују три групе личности. Прву чини породични 
трио, Грегор, Ханс и Софи, другу чине Хансове колеге са посла, Антон, Игнац и 
Албин, док трећу чине три жене које су стално уз ове мушкарце: Нова, која прати 
Грегора почев од његовог доласка у село, затим настојница бараке у којој одседају 
Ханс и његове колеге са посла, и једна старица. Поред свих њих, при крају дела 
појављује се и Хансово дете – једина личност која не припада ниједној од ове три 
групе. Дело се отвара из породичне перспективе ка друштвеној: међу личности-
ма налазимо једног интелектуалца, раднике и једног трговца. 

Сукоб између Ханса и Софи са Грегором истовремено је сукоб два света. 
Први је рурални свет радника, тј. оних који су остали под окриљем својих роди-
теља. Његови представници су Ханс и Софи. Наспрам овог је урбани свет, који 
оличава њихов старији брат Грегор. Тако се свет радника супротставља свету 
интелектуалаца, који имају различите ставове, жеље и погледе на свет у односу 
на прве. Грегор тежи еманципацији, али и повратку изворима. Са друге стране, 
радници су пуни протеста, па ово дело представља и манифест за понижене и 
увређене. Захваљујући њима, открива се тренутно стање у друштву, које карак-
теришу деструкција, експлоатација човека од стране човека, конзумација, десху-
манизација и деструкција природе, што карактерише почетак XXI века. 

3. Управни говор

Управни или директни говор односи се на репродуковани говор неког лица. 
Уводи се у текст ауторским речима и изражен је самосталном – простом, не-
зависно сложеном или зависносложеном – комуникативном реченицом или 
исказом. Увек је бинарна синтаксичка јединица и чине је а) говор лика („неауто-
ра”), који представља смисаони центар и б) говор аутора као компонента преко 
које се говор лика уводи у текст. Говор лика као туђи говор обележен је у писа-
ном тексту ортографским знацима, јер се од ауторске компоненте преко које се 
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уводи у текст одваја или цртом или наводницима. Ауторска компонента назива 
се ауторска дидаскалија (Ковачевић 2000: 246). Она има комуникативну улогу 
да идентификује говорника пренесеног туђег говора, па се зато у њеном грама-
тичком центру налазе глаголи говорења – verba dicendi. Када је реч о месту на 
ком се може наћи, ауторска дидаскалија заузима све три позиције: препозицију, 
постпозицију или интерпозицију, што се посматра у односу на говор лика, који 
се обележава ортографски, наводницима или цртом. (Ковачевић 2012: 16)

У синтаксичкој конструкцији управног говора заменички и лични времен-
ски облици усклађују се према говорнику, те се туђи говор подудара са ориги-
налним исказом. Подударање се врши на нивоу облика времена и деиктичких 
речи. Управни говор се може дефинисати као „речени говор”, за разлику од неу-
правног, који је „саопштени говор” (Бахтин 1980: 169).

У оквиру модела управног говора треба разликовати два подмодела: а) изре-
чени управни говор и б) неизречени или помишљени управни говор (Ковачевић 
2012: 23). Подела је извршена према томе да ли глагол у ауторској дидаскалији 
садржи семантичну компоненту изговорености или неизговорености, тј. по-
мишљености исказа говорника. С обзиром на то да смо у овом делу приметили 
оба подмодела управног говора, посебно смо истакли једну, а посебно другу вр-
сту примера. 

3.1.  Изречени управни говор у делу Кроз села

Изречени управни говор садржи семантичку компоненту изговорености 
исказа говорника, која се манифестује уз помоћ глагола: питати, причати, 
рећи, казати, викати и сл. У делу Петера Хандкеа Кроз села заступљени су 
следећи глаголи: заурлати, рећи, урлати, шаптати, одзвањати, кукати, на-
рицати, понављати, питати, викати, говорити, вриштати, довикивати, 
крикнути и казати. 

Ауторска дидаскалија у овом подмоделу заузима две од три могуће пози-
ције у односу на говор лика, а то су препозиција и постпозиција. Будући да дело 
обилује примерима овог типа, све смо их разврстали у две групе, а према месту 
где се налази ауторска дидаскалија. Курзивом смо посебно истакли глаголе који 
подразумевају семантичку компоненту изговорености исказа ликова из дела:

а) препозиција:
Заурлах на брата са друге стране: „Ако се усудиш да још једном пређеш овај праг, 
изрешетаћу те  !” (Хандке 1990: 13) [...] и рече ми Света Урсулааа: / „Пред делтом, 
на северу, све нас чека нека животиња.” [...] / и пилот се у својој фотељи окрете к 
мениии / и рече: „Хеј, Албине, ииди кући и тамо заплеши полку / последње Свете 
Глупостиии”. (Хандке 1990: 34–35); [...] и мушкарац са запада рече: „Овуда кући 
нећете стићиии” [...] / Момак са псом [...] урлао је у телефон: „Волим те веомааа” [...] 
/ а неки споредни човек шаптао је у том вечном сутонууу: / „Ви, браћо и сестре, 
истопите ми зло за сахранууу”. [...] / а глас оца Антона, ту, одзвањаше из дубине: / 
„Овамо, децо моја, за мојим зовом пођитеее !” [...] / Гласно је кукао: „О ти, богу иза 
леђа клисуро, о ви, / три путааа !”/ А ми смо још гласније нарицали: „О, анђеоски 
заливе  !  / О, ветрови висине  ! О, реке Вавилонааа  !” [...] / Остали понављају: „Не 
може свако све – али казати све, то може свако.” (Хандке 1990: 35–38); Али једно 
сваки пут понавља: „На крају крајева, ипак је она моја сестра.” Каже, такође: „Ако не 
буде више било куће, онда неће овде више бити ни земље. А ако не буде више било 
земље, онда не треба ни мене више да буде.” Чак је и рекао: „А и хоћу да нема ничег 
више. Радујем се рату. Радујем се својој смрти. Доста већ једном са тим тамо-амо – 
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време је за другачије клаћење. Напоље са том ситном туђином, хоћемо велике ствари. 
Доста са тим тужним недељним шетњама – марш у насиље. Напоље с баштицама – у 
тундре. Избијте из главе те дечије гласове – поново долази време рике. – А, на крају 
крајева, ипак ми је сестра !” (Хандке 1990: 55-56); […] и глас ми рече: „Види чудо и 
заборави га! Погледај чудо, и одмах га заборави.” […] Питао је: „Морам ли, дакле, да 
ти ишчачкам твоју причу као јаје квочки ?” – и тако сам му онда све испричала. […] 
Раније бих викала: „Долази помамна поворка духова  !  [...]” (Хандке 1990: 61); Још 
важи оно што су родитељи говорили о теби: „Гледа као да ништа не схвата.” (Хандке 
1990: 23); Он је и жена: кад га пипнеш, вришти: „не голицај ме !” (Хандке 1990: 29); 
довикујемо келнерици: „дођи овамо, или ћу те ујести !” (Хандке 1990: 30)

б) постпозиција:
„Дођи овамо, умлатићу те !”, заурлао је он натраг. (Хандке 1990: 13); „Хватај поноћни 
воз” рече у магацину некооо [...] Стојећи спавах, онда и падооо’ / возач аутобуса 
узе ми то за злооо / „Испоручи поздраве својој мајци”, он речеее [...] / и „Дођи”, рече 
дама из бродске кабинеее [...] / “Оштром кривином пут води натраааг !”/ крикнух у 
небо и ледени ме брег убоде у потиљааак [...] „Стишај се већ једном и миран буди.” 
говорио сам срцууу » (Хандке 1990: 34–35); „Свиђате нам се такви какви сте”: то увек 
говоре наше жене... (Хандке 1990: 25); „Да, да”, само сам промрмљала, и онда се о томе 
никада више није говорило. (Хандке 1990: 51) 

3.2. Помишљени говор у делу Кроз села

Неизречени управни говор, помишљени управни говор или помишљени 
монолог карактерише постојање глагола мишљења, најчешће глагола помисли-
ти. Примери у овом делу су малобројни, а глаголи који се појављују су помисли-
ти, мислити, помирити помисао:

[...] и помислила бих: „Спасите ме !”, а сада мислим: „Кога да спасем?” (Хандке 1981: 
61) Често и нисмо били сложни, али сваки пут нас је помирила помисао: „Сви смо 
ипак ту !” (Хандке 1981: 12).
Као што се може уочити, у овим примерима ауторска дидаскалија налази се 

само у препозицији у односу на говор лика. 

4. Реторичко питање у делу кроз села 

У овом делу монолози се, поред управног говора, манифестују и кроз ре-
торичка питања. Бројне су дефиниције које покушавају одредити реторичко 
питање, а оно што је најважније јесу форма и значење. М. Ковачевић (Кова-
чевић 2007: 71–75) каже да реторичко питање има упитну форму, па зато дата 
конструкција граматички и потпада под питања. Међутим, значење те форме 
није упитно него обавештајно, зато што то није комуникативно него реторичко 
питање. Оно у себи уједињује и говорника и саговорника, будући да истовре-
мено и пита и тврди, тј. обавештава. Дакле, по форми је питање, али не и по 
комуникативној функцији – оно не захтева одговор, само представља тврдњу. То 
га разликује од других питања, која захтевају одговор. Отуда следи да је главни 
услов да се неко питање идентификује као реторичко управо форма питања, која 
није у сагласности са комуниктивном функцијом коју врши. Зато су реторичка 
питања само она чија потврдна форма има изјавно одрично значење, а одрична 
форма има изјавно потврдно значење. 

У Хандкеовом делу Кроз села проналазимо две врсте реторичког питања, у 
зависности од форме и комуникативне функције: 1) са упитном потврдном фор-
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мом, а изјавним одричним значењем и 2) са упитном одричном формом а изјав-
ним потврдним значењем. У оба случаја могуће је преформулисати питања у 
потврдне, односно одричне реченице, које наводимо у оквиру угластих заграда.

1) Реторичко питање са упитном потврдном формом а изјавним одричним 
значењем: 

У једном тренутку ми се учини да ми је сестра постала грбава, и пожелео сам да је 
извучем из те рупе. Али како ? [→Али никако] И куда ? [→ И никуда] Нисам веровао 
у њену самосталност. Један дућан, у данашње време – у реду: ако је ту и предак тако 
рећи као кућни дух. (Хандке 1990: 19); Ко ли чује мој глас ? [→ Нико не чује мој глас] 
(Хандке 1990: 19); Дивљино, где си ? [→дивљино, нигде ниси] [...] Непознати мајсторе 
градилишта, где си ? [→Непознати мајсторе градилишта, нигде ниси] (Хандке 1990: 
22) Ко каже да су неспојиви километарски паушал и звездана спирала ? [→Нико не 
каже да су неспојиви километарски паушал и звездана спирала] (Хандке 1990: 39); 
Треба ли, дакле, опет да одем одавде, далеко од јединог ми драгог места ? [→дакле, 
не треба да одем одавде, далеко од јединог ми драгог места] (Хандке 1990: 49): На 
које то још љубави упирем ја свој поглед и радујем се ? [→Ни на које љубави више не 
упирем ја свој поглед и не радујем се ] (Хандке 1990: 51); Опасности, где си ? Поноре 
што јачаш живот, где си  ? [→опасности, нигде ниси. Поноре што јачаш живот, 
нигде ниси ] (Хандке 1990: 59); Јер ко то још од нас пропалица изговара бар име своје 
љубави ? [→Јер нико више од нас пропалица не озговара ни име своје љубави] (Хандке 
1990: 73); Свакако, мало вас је – али тих којих је мало, да ли је њих баш мало? [→ 
Свакако, мало вас је – али тих којих је мало, њих и није баш мало] (Хандке 1990: 76–
78); Али да ли ћу сутра још моћи да верујем у то што сада знам ? [→ Сутра нећу моћи 
више да верујем у то што сада знам] (Хандке 1990: 20); И је ли то уопште прошло 
оно време када је ноћ удвоје била пуста, врела и житка као магма, а пространо поље 
око нас главни подијум за плес. [→ Није уопште прошло оно време када је ноћ удвоје 
била пуста, врела и житка као магма, а пространо поље око нас главни подијум за 
плес.] (Хандке 1990: 25–26); Зар си заборавио ону лепу жену у позадини, светлог 
округлог чела, седела је на хоклици и чекала, али не муштерију? [→ Ниси заборавио 
ону лепу жену у позадини, светлог округлог чела, седела је на хоклици и чекала, али 
не муштерију] (Хандке 1990: 46–47); Зар си заборавио моје тако тихе одговоре на 
заповедничку рику шефа и шефовог заменика, која је одјекивала све до улице, зар 
си заборавио моје очи, округле од страха од свакодневних обрачуна на каси, моје 
биће-уза-зид-притиснуто од стране шефовог сина? [→  Ниси заборавио моје тако 
тихе одговоре на заповедничку рику шефа и шефовог заменика, која је одјекивала све 
до улице, ниси заборавио моје очи, округле од страха од свакодневних обрачуна на 
каси, моје биће-уза-зид-притиснуто од стране шефовог сина] (Хандке 1990: 46–47).

2) Реторичко питање са упитном одричном формом а изјавним потврдним 
значењем: 

Али у новоотвореним продавницама, чак и по најћошкастијим старим 
просторијама, није ли тамо све само постављено по старом? [→ Али у 
новоотвореним продавницама, чак и по најћошкастијим старим просторијама, 
тамо је све само постављено по старом ] (Хандке 1990: 15); „Зар нећеш да се удаш 
за мене ?” [→ Хоћеш да се удаш за мене ] (Хандке 1990: 51); Нису ли људи све у свему 
неуморни? [→ Људи су све у свему уморни] (Хандке 1990: 76–78); Нису ли већ толике 
ноћи протекле без страха, чело уз чело са дететом, са животињом, са најобичнијим 
ваздухом – и нисте ли себе опет пронашли са обрисима звезданих слика? [→ већ 
су толике ноћи протекле без страха, чело уз чело са дететом, са животињом, са 
најобичнијим ваздухом – и себе сте опет пронашли са обрисима звезданих слика] 
(Хандке 1990: 76–78); На путу овамо прошао сам поред многобројних подземних 
складишта: неће ли ускоро и ово градилиште у склопу тог система подземних 
склоништа ? Зар не можемо бетон замислити као камење, што је првобитно и био? 
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[→На путу овамо  прошао сам поред многобројних подземних складишта: ускоро 
ће и ово градилиште у склопу тог система подземних склоништа. Можемо и 
бетон замислити као камење, што је првобитно и био] (Хандке 1990: 20);  Није 
ли узречица овде: „Деца ходају испод ветра  ?” [→  овде је узречица: „деца ходају 
испод ветра  ?”] (Хандке 1990: 20); Зар нисте приметили да је Ваш брдски пут 
„стаза-учило за наше посетиоце”, свако дрво тамо има таблу са именом, зар нисте 
приметили да су прве, а пред старим пољским свецима постављене истоветне 
табле, на којима пише „место за молитве”, а не „буква” или „ариш”? [→ Приметили 
сте да је ваш брдски пут „стаза-учило за наше посетиоце”, свако дрво тамо 
има таблу са именом, приметили сте да су прве, а пред старим пољским 
свецима постављене истоветне табле, на којима пише „место за молитве”, а 
не „буква” или „ариш”] (Хандке 1990: 11–22); Нисмо ли ми још млади? [→ Ми смо 
још млади] (Хандке 1990: 25–26); Ниси ли некада ти, чим су родитељи отишли, 
наступао као наш газда у кући? [→  Некада си ти, чим су родитељи отишли, 
наступао као наш газда у кући] Хандке 1990: 44); Ниси ли ти нама, брату и сестри, 
увек пребацивао: „У вашем животу недостаје одлука!”? [→  Ти си нама, брату и 
сестри, увек пребацивао: „У вашем животу недостаје одлука!”] (Хандке 1990: 45); 
Па зар се више не сећаш оних тренутака када си са улице ушао у радњу, као из 
хладноће у топло, из буке у тишину, из влажности у сувоћу, из твоје сопствене 
таме на свеопшту светлост, из дрхтаве секунде личног у мир столећа, из претећег 
Ничег у безбедан простор, из притиска немости у крепке облике купопродаје? 
[→ Сећаш се још оних тренутака када си са улице ушао у радњу, као из хладноће 
у топло, из буке у тишину, из влажности у сувоћу, из твоје сопствене таме на 
свеопшту светлост, из дрхтаве секунде личног у мир столећа, из претећег Ничег 
у безбедан простор, из притиска немости у крепке облике купопродаје] (Хандке 
1990: 46–47);  Нису ли кабине за продају одеће била места где си могао да се 
осећаш заштићен и где си налазио свежу слику себе? [→ Кабине за продају одеће 
су била места где си могао да се осећаш заштићен и где ис налазио свежу слику 
себе] (Хандке 1990: 46–47); Зар се не сећаш како си се клео да ћеш ме извући из тог 
пакла? [→ Сећаш се како си се клео да ћеш ме извући из тог пакла] (Хандке 1990: 
46–47); Зар и овде не дува ветар света ? [→ овде дува ветар света] (Хандке 1990: 
54–55) Не светлуца ли и најмањи јарак понекад као вода издалека ? [→ Светлуца и 
најмањи јарак понекад као вода издалека ] (Хандке 1990: 54–55); Зар ниси виђала 
на месечини како трепере стене друге садашњости? [→ виђала си на месечини како 
трепере стене друге садашњости] (Хандке 1990: 54–55)  Када престане капање 
даноноћних овдашњих киша, па није ли то било одувек само кратко поливање у 
немој вечности?” [→ Када престане капање даноноћних овдашњих киша, па то је 
одувек било само кратко поливање у немој вечности] (Хандке 1990: 54–55); Није ли 
у локалном возу кондуктер без израза на лицу поништио твоју карту и у следећи 
купе пустио урлик да си на путу ти ? [→ У локалном возу кондуктер је без израза 
на лицу поништио твоју карту и у следећи купе пустио урлик да си на путу ти ] 
(Хандке 1990: 57); Зар ниси то и сам чуо? [→  То си и сам чуо] (Хандке 1990: 57); 
И није ли у поштански жутом локалном аутобусу шофер сваком новоушавшем 
скренуо пажњу на тебе позади? [→ У поштански жутом локалном аутобусу шофер 
је сваком новоушавшем скренуо пажњу на тебе позади] (Хандке 1990: 57); Нису ли 
они увек били зелено поље на мојим грудима ? [→ они су увек били зелено поље на 
мојим грудима] (Хандке 1990: 59); Да, зар ниси и сам говорио да увек мислиш како 
не заслужујеш чак ни столицу на којој седиш, ни поглед кроз прозор у возу, ни 
покривач на кревету, ни залогај хлеба, јер ти ни за ког ниси ништа учинио? [→ да, 
и сам си говорио да увек мислиш како не заслужујеш чак ни столицу на којој седиш, 
ни поглед кроз прозор у возу, ни покривач на кревету, ни залогај хлеба, јер ти ни 
за ког ниси ништа учинио] (Хандке 1990: 64); Али не тешите ли се ви већ тада кад 
угледате у води која тече лист како лагано плови? [→ Али ви се тешите већ тада кад 
угледате у води која тече лист како лагано плови] (Хандке 1990: 81). 
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Као што се може уочити, у свим овим примерима на крају реченице налази 
се упитник. Међутим, у писању се поред упитне интонације реторичко питање 
може остварити и са узвичником на крају, који означава узвични карактер садр-
жаја реторичког питања. Поред тога, могу се употребити и узвичник и упитник, 
као знаком узвично-упитног, или упитник и узвичник, као знаком упитно-уз-
вичног карактера исказа. Чест је случај и да се оваква питања завршавају тачком, 
која означава изјавну потврдну или одричну комуникативну вредност. (Коваче-
вић 2007: 80–81) Па ипак, у нашим примерима доминира упитна форма, било 
да је она потврдна или одрична. То даље значи да је форма реторичких питања, 
употребљених у оквиру монолога у преводу дела Кроз села, превладала над њи-
ховом комуникативном функцијом. 

4.1. „Наводеће” сугестивно питање

Приликом анализе примера, наишли смо и на једно сугестивно питање, на 
које је одговор такође јасан и одређен. М. Ковачевић (Ковачевић 2007: 74) сматра 
да овакво и слична „наводећа” сугестивна питања не спадају у реторичка пи-
тања јер при тумачењу његовог значења не долази до претварања интерогативне 
потврдне или одричне у комуникативно обавештајну форму. Оваква питања 
одликују се упитним речима попут: зар не, је ли, је ли тако и сл. У делу које 
анализирамо наишли смо на један пример у којем је заступљена прва упитна реч 
у овом низу: 

Да није твој такозвани рад само обична крпарија – и дрскост: јер Свето писмо је већ 
написано, слике светаца су већ насликане, зар не? (Хандке 1990: 64)

5. Повезаност управног говора и реторичког питања

Када смо говорили о управном говору, истакли смо да се он може изразити 
самосталном – простом, независносложеном или зависносложеном – комуника-
тивном реченицом или исказом. Са друге стране, када говоримо о структурним 
карактеристикама реторичког питања, оне се увек испољавају унутар монопре-
дикатске структуре. То значи да се реторичко питање може наћи у оквиру просте 
реченице, али и само једне од клауза у оквиру сложене реченице. При томе треба 
нагласити да се у независносложеној реченици чешће остварује у другој клау-
зи, док се у зависносложеној реченици чешће остварује у првој, односно главној 
клаузи (Ковачевић 2007: 82–83). Како бисмо ове тврдње поткрепили примерима 
из дела, навешћемо само неколико карактеристичних примера, будући да смо их 
све већ претходно навели.

А) управни говор у простој реченици:
Момак са псом [...] урлао је у телефон: „Волим те веомааа” (Хандке 1990: 35–38); [...] 
и помислила бих: „Спасите ме !”, а сада мислим: „Кога да спасем?” (Хандке 1981: 61).

Б) управни говор у сложеној реченици
Б.1.) управни говор у независносложеној реченици:

довикујемо келнерици: „дођи овамо, или ћу те ујести !” (Хандке 1990: 30)
Б.2.) управни говор у зависносложеној реченици:

Каже, такође: „Ако не буде више било куће, онда неће овде више бити ни земље. А ако 
не буде више било земље, онда не треба ни мене више да буде.” (Хандке 1990: 55–56)
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В) реторичко питање у простој реченици:
Ко ли чује мој глас ? (Хандке 1990: 19);

Г) реторичко питање у сложеној реченици
Г.1.) реторичко питање у независносложеној реченици:

На путу овамо прошао сам поред многобројних подземних складишта: неће ли ускоро 
и ово градилиште у склопу тог система подземних склоништа ? (Хандке 1990: 20)

Г.2.) реторичко питање у зависносложеној реченици:
Нису ли кабине за продају одеће била места где си могао да се осећаш заштићен и 
где си налазио свежу слику себе? (Хандке 1990: 46–47)
Поред ових примера, истакли бисмо још један, код којег је управни говор 

интерполиран у реторичко питање: 
Ниси ли ти нама, брату и сестри, увек пребацивао: „У вашем животу недостаје 
одлука!”? [→  Ти си нама, брату и сестри, увек пребацивао: „У вашем животу 
недостаје одлука!”] (Хандке 1990: 45)
Први део реченице потпада под реторичко питање са упитном одричном 

формом а изјавним потврдним значењем, што се оправдава могућношћу тран-
сформације реченице у потврдну форму. Други део спада у управни говор, који 
постаје очигледан након трансформације дате реченице. Ауторска дидаскалија 
је у препозицији у односу на говор лика, и окарактерисана је глаголом пребаци-
вати, који смо подвукли у реченици у загради. Истовремено, реч је о изреченом 
управном говору, само у прошлом времену.

Када је реч о интонацији, реченица у управном говору се завршава узвични-
ком на крају, док је упитник након наводника везан за крај реторичког питања. 
Тиме је још једном потврђено да је у овом делу, у реторичком питању, форма 
превладала над комуникативном функцијом.

6. Закључак

Петер Хандке у својој драмској поеми Кроз села успева да кроз разговоре 
својих ликова оживи једно село, раднике, свакодневни живот, на који нико пре 
тога није обраћао пажњу. Сви ти разговори обликовани су као монолози, чија су 
доминантна и маркантна обележја реторичко питање и управни говор, а што се 
види у преводу са немачког на српски језик. 

Употреба реторичких питања везана је за симболику романа. Посредством 
њих ликови се отварају једни другима, те је њихова функција да дају сваком 
од ликова право да проговори о прошлости, као и да искажу своја мишљења, 
осећања, незадовољство према друштву. Управни говор појављује се у мањем 
делу поеме, приликом препричавања прошлих догађаја, а највише у песмама. 

Анализом бројних примера уочили смо да се управни говор јавља и као 
изречени и као неизречени, односно помишљени. У изреченом се, у оквиру се-
мантичке компоненте изговорености исказа говорника, појављују неки типични 
глаголи попут: заурлати, рећи, урлати, шаптати, кукати, нарицати, понавља-
ти, питати, викати, говорити, вриштати, довикивати и сл. Када је реч о по-
мишљеном говору, појављују се глаголи типа помислити, мислити. 

Ауторска дидаскалија, као компонента преко које се говор лика уводи у 
текст, заузима у делу две од три могуће позиције: препозицију и постпозицију. 
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Анализом реторичких питања пронашли смо две врсте у зависности од 
форме и комуникативне функције. У оба случаја било је могуће преформулисати 
питања у потврдне, односно одричне реченице. Прва врста је реторичко питање 
са упитном потврдном формом, а изјавним одричним значењем, нпр. Ко ли чује 
мој глас ? [→ Нико не чује мој глас] (Хандке 1990: 19) Друга врста обухвата рето-
ричко питање са упитном одричном формом а изјавним потврдним значењем, 
као што то показује пример: Нисмо ли ми још млади? [→  Ми смо још млади] 
(Хандке 1990: 25–26). Једна важна карактеристика свих реторичких питања је да 
се завршавају упитником на крају, иако постоји могућност да се заврши узвич-
ником или тачком, те се може рећи да у овом делу форма има примат над кому-
никативном функцијом, када говоримо о реторичким питањима. 

Поред посебних карактеристика управног говора и реторичког питања, 
уочили смо и неке везе међу њима. Те везе почивају на структурном плану, та-
чније, у оба случаја постоји могућност да захвате структуру просте реченице, 
али и независносложене и зависносложене реченице. Оно што је различито је 
што реторичко питање обухвата само једну клаузу у оквиру сложене реченице, 
док управни говор, тј. дословно репродуковани говор неког лица, обухвата целу 
просту и сложену реченицу.

На послетку, истакли смо пример у којем је управни говор интерполиран у 
реторичко питање, тако да се у оквиру истог исказа налазе и узвична и упитна 
интонација. Прва је везана за управни говор, а друга, доследно свим осталим 
примерима у драмској поеми Кроз села, за реторичко питање. 
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LA FAçON DE L’éNONCIATION DES MONOLOgUES DANS LA TRADUCTION DU 
POèME DRAMATIQUE DE PETER HANDkE PAR LEs vILLAgEs

Résumé

Dans ce travail nous analysons les monologues dans l’oeuvre de Peter Handke, Par les villages, traduite 
de l’allemand en serbe. Le but est d’examiner les caractéristiques de ces monologues, tout comme leur liaison 
avec l’action de l’oevre. L’analyse a montré que les traits les plus marquants sont le discours direct et les 
questions rhétoriques, mais aussi qu’ils ont ses propres types utilisés dans l’oeuvre. La conclusion est que le 
discours direct sert à raconter des événements passés, pendant que les questions rhétoriques ont la fonction 
de donner la possibilité aux personnages de parler de ses opinions, ses sentiments et de son mécontement 
envers certains faits de société.

Mots-clés: monologue, discours direct, questions rhétoriques
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Светлана Велимирац1

Београд

ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИЧКОГ ДИВЕРЗИТЕТА КРОЗ ПРИЗМУ 
ЕКОЛИНГВИСТИКЕ

Еколингвистика, као релативно млада грана лингвистике, у средиште својих истра-
живања поставља однос језика и екологије. Данас је еколингвистика део савремених 
лингвистичких проучавања, нарочито у земљама у којима се број говорника одређених 
језика знатно смањује. У покушају да се супротставе опадању укупног броја језика на 
свету, али и другим, нееколошким појавама у језику, као и да допринесу очувању би-
одиверзитета и језичких диверзитета, еколингвисти проучавају појаве карактеристичне 
за угрожене језике и промовишу еколошку свест кроз писану и говорну форму. Овај 
рад садржи преглед тема које се јављају у еколингвистици, објашњава еколингвистич-
ко схватање језика као живог организма који се рађа, расте, живи и умире, преиспитује 
односе малих и великих језика, те наводи примере метафора о језику као средства којим 
се указује на значај језика. циљ овог рада је да предочи читаоцу комплексност питања 
и задатака којима се еколингвисти баве приликом настојања да сачувају разноврсност 
језика у свету. 

Кључне речи: језик, еколингвистика, диверзитет, угрожени језици

Увод

Еколингвистика је грана лингвистике која је почела да се развија седамдесе-
тих година двадесетог века. Лингвисти различито тумаче идеје еколингвистике, 
али су сагласни да основни задатак ове дисциплине јесте да проучава и објашња-
ва улогу језика у вези са еколошким проблемима и могућим решењима која воде 
очувању разноликости појава на нашој планети: од биодиверзитета до диверзи-
тета у смислу језикâ.

Термин еколингвистика састављен је из префикса еко, као скраћенице за 
екологију, и речи лингвистика, најшире дефинисане као науке о језицима. Под-
ручје проучавања еколингвистике као засебне дисциплине можемо схватити 
двојако: поједини еколингвисти тумаче појаве у језику кроз екологију као мета-
фору, док други екологију у језику објашњавају као тему којом се баве. Еколошка 
метафора употребљава се са циљем да се језик представи као део екосистема у 
коме је нераскидиво повезан са другим језицима, али и са ванјезичким факто-
рима који утичу на његово постојање.  

А. Фил у свом раду о језику и екологији (2001: 60–75) наводи три основна 
принципа екологије, а то су: диверзитет, интеракција и целовитост, и сматра да 
се они огледају у еколошкој мисли независно од њеног правца. Сходно томе, теме 
које заокупљају еколингвисте су следеће: 

• узроци, функције и последице језичког диверзитета; 
• угрожени језици, њихово документовање и покушај да се сачувају; 
• однос биолошког и језичког, односно културног диверзитета; 

1 lucia@orion.rs
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• екокритика са сврхом утврђивања еколошких, односно нееколошких еле-
мената унутар језичког система и процес дубинске екологизације; 

• екокритичка анализа дискурса; 
• екописменост;
• поставке теорије језика базиране на принципима екологије (Фил 2001: 61).

1. Настанак еколингвистике

Термин екологија први је употребио немачки биолог Ернст Хекел у својој 
књизи општа морфологија организама из 1866. године. Етимолошки, ова реч 
потиче из грчког језика – оикос, што значи дом, станиште и логос – наука. Пи-
тања која постављају лингвисти заинтересовани за опстанак језика су таква да 
доводе у везу језик и његов „дом” – оикос, односно, истражују какво је окружење 
потребно језику да би опстао. „Језици се рађају и умиру, као и сви други живи 
организми. Они имају животни век, расту и развијају се као човек и као живо-
тиње и болују од својих болести од којих их лече добри граматичари”, сматра 
Е. Хауген (2006: 57–58), један од првих лингвиста који је тврдио да појмови из 
биологије и екологије могу да се употребе у описивању језика.

Идеја о језику као организму, односно као организмичком систему, била је 
карактеристична већ за епоху првих компаративиста — нпр. Фридрих фон шлегел 
у свом знаменитом делу о језику у мудрости Индијаца (1808) често говори о 
језику као организму (тако и Франц Боп, Вилхелм фон Хумболт и неки други 
њихови савременици), о морфемама као ћелијама тог организма, али и о плодним 
и неплодним коренима речи и сличним аналогијама, а у теоријском погледу тој 
терминолошкој метафори најразвијенији (фактички хипертрофирани) облик дао је 
Аугуст шлајхер у оквиру биологистичког правца у лингвистици. (Пипер 2014: 81)
Зачеци еколингвистичке мисли сежу до деветнаестог века, када се говори-

ло о „животу језика”, чиме се отворила могућност примене Дарвинове теорије 
еволуције и на језике. И код језика присутан је концепт опстанка најјачих, а тако 
заснована, екологија језика представља „област која се бави проучавањем инте-
ракције било ког језика са својим окружењем” (Хауген 2006: 57). А. Фил нагла-
шава да се врши трансфер терминологије биологије и екологије у област језика, 
а да се еколошки концепти, принципи и методе (нпр. систем, интеракција, кон-
зервација) користе да би се објаснили психолингвистички и социолингвистички 
феномени у језику. На тај начин, ови се феномени успешније тумаче кроз нову 
перспективу проучавања језика.

Критика коју упућују противници овог модела пресликаног из биологије је 
следећа: језик не дише, нема сопствени живот осим кроз своје говорнике, не по-
седује опипљиве квалитете као други организми. Али, еколингвисти оправдавају 
еколошку терминологију за потребе лингвистике јер сматрају да „живот” језика 
адекватно третирамо ако га посматрамо кроз призму суживота различитих врс-
та и њиховог комплетног окружења. 

Деведесетих година двадесетог века, интересовање за лингвистичку 
екологију поново се распламсало јер је нестајање великог броја језика привукло 
пажњу академске и политичке јавности. Удружење америчких лингвиста одржа-
ло је симпозијум 1991. године са темом Угрожени језици, а следеће године лингви-
сти Канаде сличној теми посветили су међународни конгрес одржан у Квебеку; 
као резултат овог конгреса формиран је Комитет за угрожене језике. На АИЛА 
научном скупу о овој теми 1992. године у Солуну, први пут употребљен је термин 
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еколингвистика (Фил 2001: 60). Унеско је 1993. године представио пројекат под 
називом Угрожени језици, а уследило је и састављање Унескове Црвене књиге о 
угроженим језицима која садржи податке сакупљене у истраживачким центрима. 
Ову књигу заменио је Атлас светских угрожених језика, штампан у више издања 
(најновије датира из 2010. године). Према подацима из овог Атласа, скоро 43% 
од око 6000 језика који се говоре у свету улази у категорију угрожених језика2.

2. Појмови и задаци еколингвистике

Појмови које еколингвистика користи означавају пре свега појаве и ак-
тивности које еколингвисти бележе и предузимају у циљу очувања светског 
корпуса језикâ, а те појаве и активности именују терминима паралелним онима 
из екологије; тако да су проблеми са којима се еколингвисти суочавају следећи: 
угроженост језика, (не)стабилност језика, загађење језика, ерозија језика, опа-
дање језика, пропадање језика, нарушавање језика, контаминација језика, оду-
мирање језика, језик на самрти, смрт језика и сл; са друге стране, еколингвисти 
се труде да језик одржавају, ревитализују, очувају, конзервирају, сачувају његове 
диверзитете и учине га одрживим. Појмови које еколингвистика употребљава 
изражавају на које начине језик и његово окружење заједно фукционишу, чиме 
се испољава природа тих односа. П. Пипер запажа да су често то односи којима 
се оптимални језички развој подстиче или спутава (2014: 85), што се уочава на 
примеру односа малих и великих језика, као и на примерима из говорне културе, 
злоупотребе језика и сл.

Поставља се питање како наука о језику може да прати живот језика, као 
и које су предности ако језик посматрамо као живи организам? Порекло речи 
у језику проучава етимологија; њихов даљи развој и употребу историјска и со-
циолингвистика; распрострањеношћу или са друге стране, угроженошћу, па 
и смрћу језика бави се еколингвистика. Сходно томе, постоје различите гране 
лингвистике уз помоћ којих проучавамо животни циклус језика: од рођења, пре-
ко раста и развоја, до пропадања и његове смрти.

Питање угрожености, живота и опстанка језика веома је сложено. Почев од 
немогућности да утврдимо прецизне податке о укупном броју језика на свету, 
преко категоризације језика и дијалеката појединих језика, до стварног броја је-
зика који су угрожени. Оно што је непобитно је чињеница да се број језика на 
свету смањује, и да је то ненадокнадив губитак. Настојање да се очува што више 
језика на свету није задатак искључиво оних чији језици изумиру; то би треба-
ло да буде заједнички подухват свих друштвено и државно ангажованих актера. 
„Нису само припадници језика мањинских заједница они који могу активно да 
допринесу преговарачким, трансформативним процесима ревитализације јези-
ка, одржавања језика или замене језика, већ ту улогу имају и језички стручњаци” 
(Хорнбергер 1998: 453). Дакле, веома је важна језичка политика и одлуке које се 
доносе на нивоу држава јер оне утичу на то каква ће бити судбина језика. 

Угрожени језици често се пореде са организмима, односно врстама које 
се више не репродукују, тако да немају потомке на које би преносиле своје (у 
овом случају језичко) наслеђе. Број говорника једног језика свакако одређује и 
његов даљи опстанак. Постоји неколико подела језика, нпр. на: виталне језике, 
виталне али мале језике, угрожене језике, готово изумрле и изумрле језике, док 

2 Податак преузет са сајта <http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php> 10.03.2015.
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се подгрупа језика „на самрти” може даље поделити на потенцијално угрожене 
језике, угрожене језике, озбиљно угрожене, језике на самрти и изумрле језике 
(Кристал 2003: 36-37). У класификацији језика по њиховој виталности или по 
степену угрожености употребљавају се разноврсни показатељи на основу којих 
се језик сврстава у одређену категорију. Фактори који утичу на ово класифико-
вање најчешће подразумевају у којој мери тај језик уче деца (да ли одређена го-
ворна заједница уопште има подмладак), став читаве заједнице према језику и 
снагу других језика који њега можда угрожавају (Кристал 2003: 35). 

Ревитализација језика је покушај да се језик сачува тако што би се обучили 
нови говорници, односно, настојањем да се настави са учењем језика у случају 
да се тај језик из одређеног разлога више не преноси на млађу популацију (Хин-
тон 2003: 45). То је процес који у највећој мери зависи од историјских, друштве-
но-политичких и економских фактора (Филиповић, 2009: 103). Ревитализација 
језика подразумева ангажовање лингвиста у раду са, веома често, неписменим 
и слабо образованим становништвом. Писменост има снажну улогу у очувању 
и ревитализацији језика (Хинтон, 2003: 53). Са једне стране, лингвисти спреча-
вају нестанак језика записујући његову граматику и лексику, покушавајући да 
саставе језичке корпусе, лексиконе и речнике, али језик је много више од тога. 
Он у себи садржи и начин разумевања света, културу и идентитет одређеног на-
рода. Део процеса ревитализације подразумева и утврђивање правила како се 
језик употребљава и зашто, да ли је праћен одређеном мимиком, покретом или 
звуком, и обухвата „правила обраћања, љубазност, редоследа говорника и сл.” 
(Хинтон, 2003: 46). 

Утврђивање стандардног језика међу различитим варијететима олак-
шава процес очувања и ревитализације језика, иако је потребно сагледати 
потенцијално велике разлике међу дијалектима једног језика. Закључак до кога 
долази већина лингвиста је тај да школски програми који се организују у виду 
часова језика нису довољни за опстанак угрожених језика.  Усмена предања 
су кључни сегмент опстанка оваквих језика, при чему старији чланови тих 
заједница не само да имају улогу учитеља, већ својим ауторитетом дају легити-
митет да се овакви језички пројекти спроводе. Пошто је жељени исход многих 
програма ревитализације језика флуентна комуникација нових говорника на 
том језику, као метод наставе не примењује се читање, већ имерсија, тј. слушање 
и говор, комуникација у групи која учи са изворним говорницима аутохтоног 
језика. Занимљив је пример одржања језика који се преноси само усменим пу-
тем, што је уврежено нпр. код Индијанаца племена Коучити, којима религијска 
веровања и култура не дозвољавају записивање језика (Хинтон 2003: 52).

Буђење свести о људским правима, језичким људским правима, вредновању 
различитости, светској културној баштини, усмеравало је језичке политике да 
се залажу за афирмацију етнојезичких заједница. Једна од политика којој је циљ 
спречавање, или бар успоравање нестајања језика заснована је на промовисању 
става о „језику као ресурсу”, односно језичка политика и језичко планирање 
којим би се ублажио неповољан положај појединих језика. Пожељно би било да 
овакав став усвоје говорници угрожених језика да би се избегло тзв. „добровољ-
но губљење језика” (Такер 2003: 246). Ову синтагму Р. Такер користи да означи 
неповратни процес коме говорници угрожених језика не придају пажњу уколико 
увиде да је неизбежан. У жељи да својој деци обезбеде бољу будућност, говор-
ници угрожених језика подстичу их да се образују на језику већине, а прва сте-
пеница ка укључивању у све друштвене токове је савладавање и употреба језика 
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већине. Они нису заговорници тога да њихов матерњи језик нестане, али не виде 
употребну сврху образовања на свом језику. Аутор такође наглашава да је „ди-
скриминација на основу језика једна од неколико типова дискриминације која 
је, како се чини, још увек веома раширена и у данашњем друштву” (Такер 2003: 
246). Да би идеја матерњег језика као ресурса наилазила на позитиван пријем у 
заједницама чији је језик угрожен, морале би да је прате и конкретне одлуке на 
нивоу држава, у смислу реалних могућности у образовном систему, могућност 
пружања административних услуга на том језику и слично.

3. Мали и велики језици

Проблем односа великих и малих језика једна је од важних тема еколингви-
стике, поготово у смислу очувања угрожених језика: до нестајања језика може 
доћи због смањеног броја говорника као резултата старења становништва, због 
миграција или због природних недаћа. Други случајеви редуковања броја говор-
ника подразумевају глотофагију3, прикривени лингвоцид, итд. 

Нејасноће у вези са „малим” језицима огледају се и у самој терминологији: 
по којим критеријумима неке језике називамо малим, а друге великим? Да ли је 
у питању искључиво број говорника једног језика? Да ли треба посебно да ра-
чунамо дијалекте, или их сврставамо под један исти језик? Да ли је велики језик 
нужно и лингва франка? Узевши у обзир и историјске прилике током којих су 
поједини језици некада били „велики” (нпр. латински), а данас уопште нема њи-
хових говорника, као и то да терминолошки речници не дају овакве дефиниције, 
број говорника био би само један од параметара по коме се језик сврстава у групу 
малих или великих. Међутим, велики број говорника једног језика не значи ис-
товремено и да се тај језик употребљава на великој географској територији као 
матерњи језик, тако да би други параметар била раширеност употребе одређеног 
језика. О овоме сведочи енглески језик као лингва франка у данашње време: ен-
глески јесте најраспрострањенији језик, иако број говорника којима је енглески 
матерњи језик није највећи на свету. Представа о „малим” и „великим” језицима 
није ограничена само на квантитативно, већ и на квалитативно поимање језика; 
често се губи из вида, на пример, да и на „малим” језицима могу бити написана 
изузетна књижевна и друга дела, да се на њима преносе вредна усмена предања 
итд. Са друге стране, језик који нема више својих говорника, као што је латински, 
нико не би назвао „малим”, а неки би чак оспорили и тврдњу да је он мртав језик.  

Како је уопште дошло до оваквих разлика међу језицима, уколико искљу-
чимо природне катастрофе које десеткују становништво те се број говорника 
драстично смањи из тих разлога?

Ерозија глобалног културног диверзитета одвија се ширењем утицаја затворених 
или ограничених политичких, економских и религијских институција које награђују 
хомогенизацију и суптрактивну културну асимилацију. Овакав модел интеграције 
не дозвољава пуно учешће различитих култура у једном друштву, већ захтева 
потпуно искорењивање култура које нису већинске. (Холт 2004: 1)
Интеграција није исто што и асимилација. Интеграцијом, појединац унутар 

нове заједнице стиче компетенције које му омогућавају да разуме други језик, 

3 „Глотофагија (како је ту појаву назвао 1974. године Ж. Л. Калве, в. Калве 1981; 1995) јесте једна 
врста колективног културног и духовног канибализма, које није усмерено на уништавање фи-
зичке супстанце народа него најбитнијег у његовој културној супстанци, на уништавање језика.” 
(в. Пипер, 1998)
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туђе вредности и обрасце понашања, и тиме се лакше прилагођава средини у 
којој живи. При том, он не одбацује одлике сопственог идентитета (етничког, 
културног, верског итд.), што би било карактеристично за асимилацију. циљ ин-
теграције је да припадници мањина могу да функционишу унутар друштва чији 
су језик и култура другачији од њихове, а да при том не изгубе сопствени иден-
титет. штавише, када стекну одређени ниво компетенција, требало би да поста-
ну чланови већинског друштва са равноправним могућностима у том друштву, 
са правом да негују и развијају, па и промовишу свој идентитет. Међутим, ово 
често није оствариво. Од велике је важности какав однос имају државне инсти-
туције према питању малих, мањинских и угрожених језика. Пружање подршке 
је неопходно, али у појединим случајевима, оне истовремено са себе скидају и 
део одговорности уколико се језик уопште и нађе у ситуацији да мора да се ре-
витализује (пример језика америчких Индијанаца). Г. Холт даје пример физичког 
кажњавања деце америчких Индијанаца која би говорила својим матерњим је-
зиком, који није „пожељан” (2004: 8). Оваква пракса може да доведе и до кризе 
идентитета код билингвалне деце (Гарсија, 2003: 27). Ставови говорника и око-
лине према датом језику умногоме утичу на његово очување или одумирање. 
„Језик никад није независан од својих корисника и начини његове употребе увек 
носе социјалне, идеолошке, политичке, етничке и друге конотације” (Филипо-
вић, 2009: 90). 

Долазимо до већ потврђене тезе да „обрасце употребе језика не одређује 
број говорника језика, већ њихово позиционирање у друштву” (Хорнбергер 
1998: 452). И не зависе само обрасци употребе језика од друштвених околности, 
већ и сам опстанак језика: „Узроци смрти језика су увек ванјезички” (Филипо-
вић 2009: 107). Иако су многи језици и поред труда лингвиста да их очувају ипак 
нестали, постоје и примери успешне ревитализације, као што су хебрејски и ха-
вајски језик, с тим да су оба ова језика пратили специфични екстралингвистич-
ки фактори. Д. Кристал верује да смрт језика може бити спречена посредством 
медија, уметности, интернета и школских програма (2003: 2) тј. образовањем, 
као и јачањем језичких политика којима је циљ очување и ревитализација угро-
жених језика. 

Нарушавање језика не дешава се само малим или угроженим језицима, оно 
је присутно и код виталних језика, и сведочи о односу говорника према језику 
који користе, али и о језичкој политици датог говорног подручја. Ова појава ја-
вља се у различитим облицима, тако да можемо говорити о загађивању језика 
етичке или естетичке природе (Пипер 1998), при чему аутор наводи да је злоу-
потреба језика, нарочито у медијима, питање етичности, а потискивање поетске 
функције језика и његова бирократизација питање естетике језика. Неки језици 
пате од „ерозије дискурса” (Кристал 2003: 38) и успевају да опстану само у једном 
домену употребе (нпр. у црквеним обредима).

Еколингвистика инсистира на јединству и повезаности језика и језикâ, је-
зика и друштва, језика и његове околине. Уколико пратимо у којим све правци-
ма се разгранава дискурс еколингвистике, и које све језичке појаве и проблеме 
обухвата, долазимо до најразличитијих области у које спадају: екокритика, еко-
феминизам, антрополошки дискурс о загађењу животне средине, филозофски 
и психолошки еко-дискурс, политички и рекламни еколошко прегнантни говор 
итд. Еколингвисти придају значај свим језицима на свету, а тиме што чувају њи-
хово лингвистичко наслеђе истовремено штите и културно наслеђе заједница 
које имају све мањи број припадника.



Светлана велимирац

269

4. Метафора језика

Метафоре у језику могу да се проучавају са књижевнотеоријског, али и линг-
вистичког аспекта. Оне су присутне у свакодневном говору, а представљају и ва-
жан аспект лингвистичког проучавања језика и екологије. Биолошки модел као 
метафора језика заснива се на извесним аналогијама које постоје између језика и 
живих организама. Касније, развојем индустријализације, метафоре из биологије 
замениле су метафоре из домена индустрије; тако да о језику говоримо као о ала-
ту, средству или инструменту комуникације. Међутим, као и код свих метафора, и 
код метафора о језику јављају се ограничења. „Сматрати језике засебним врстама 
или одређеним подврстама, налик на категоризације из биологије, није довољно 
уколико желимо да обухватимо степен преклапања већине традиционалних го-
вора” (Милхојслер 1992: 165). А. Бастардас Боада оцењује да је еколошка метафо-
ра поучна, јер омогућава да боље разумемо несталну природу комуникације, и да 
је као такву интегришемо у свет друштвене интеракције (2002: 4). Метафоре су 
присутне и да прикажу стање у ком се језик налази:

У оквиру лингвистичке екологије међу најважнијима су и феномени који су добили 
тачне али мрачне називе смрт језика, глотофагија, лингвоцид, рат међу језицима 
и сл. Пошто, као што је из теорије метафоре познато, једна метафора има својство 
да лако генерише себи сличне метафоре, могло би се са истим основом говорити 
и о насиљу над језицима, о злостављању језика, о рањавању и убиству језика (на 
мах или са предумишљајем и из ниских побуда и сл.), што би могло бити предмет 
међународног права. (Пипер: 1998)
Утицај метафоричког говора може да има позитивне ефекте на ставове о 

језику. Као један од начина да се проблем очувања језика сугестивно представи 
широј јавности, Д. Кристал предлаже употребу ласкавих метафора, тако да се о 
језику говори као о „народном благу или природном богатству, или да нешто мо-
жемо радити у славу језика”, (2003: 136), а као примере наводи и метафоре дру-
гих аутора: О. В. Холмсову метафору језика као храма: „Сваки језик је храм у ком 
се чува душа оних који њиме говоре” – Оливер Вендел Холмс (Кристал 2003: 60); 
језика као коже Ролана Барта: „Језик је кожа – ја тарем свој језик о други језик” – 
(Кристал 2003: 61); Р. В. Емерсонову метафору језика као споменика: „Дух неког 
народа у великој мери изводимо из језика, он је нека врста споменика у који је 
током стотина и стотина година сваки знаменити појединац уградио свој камен” 
– Р. В. Емерсон (Кристал 2003: 61); затим, метафору језика као уметности: „Језик 
је најзначајнија и најобухватнија уметност коју знамо, он је неизмерно, аноним-
но и несвесно дело безбројних генерација” Едварда Сапира (Кристал 2003: 62), и 
како сам Кристал у једном називу поглавља доживљава језик, „Језици [су] као 
складишта историје” (2003: 62). 

На крају, наведимо и пример метафоре Вука Стефановића Караџића који је 
о језику рекао: „Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љуби-
мо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, 
може се међу собом разумијевати и умно саједињавати, не прелива се у други, не 
пропада” (1964: 21). Иако је метафора најзаступљенија у текстовима са израже-
ном поетском функцијом језика, њена улога у научном дискурсу еколингвистике 
са једне стране је илустративна, а са друге емоционална. На примеру свих наве-
дених метафора, уочавамо да оне поседују снажан емоционални потенцијал који 
даје подстицај идејама и циљевима еколингвистике.
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5. Закључак

Идеја повезивања екологије и језика изнедрила је низ појмова који могу да 
се користе при проучавању језика из нове перспективе. Подручје лингвистичког 
интересовања проширено је на односе међу језицима и непосредног, свеукуп-
ног окружења коме они припадају. Област којом се еколингвисти баве веома је 
широка, и она подразумева теоријско, методолошко и емпиријско проучавање 
језика. Тиме она нуди нове могућности лингвистима који су заинтересовани за 
очување разноврсности језика света. Теме које су блиске еколингвистима крећу 
се од узрока угрожености језика, преко очувања културног диверзитета до еко-
критичке анализе дискурса и екописмености. Од настанка еколингвистике, број-
ни пројекти су спроведени са циљем очувања језика, пре свега кроз програме 
ревитализације и настојања да се код људи подигне ниво свести о значају језика, 
а један од начина за постизање овога је и кроз метафоре о језику. Однос малих и 
великих језика такође је актуелно питање у еколингвистици. Савремене језичке 
политике требало би да сматрају језички диверзитет вредним извором знања и 
вештина, и да настоје да га очувају за будуће нараштаје. Нестанком једног језика, 
свет губи читаву парадигму постојања одређене групе људи, њихову историју, 
начин комуникације, поимање стварности, вредносне ставове, знања и вештине, 
и истовремено, свет постаје униформнији.
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PRESERVATION OF LINgUISTIC DIVERSITY THROUgH ECOLINgUISTIC PRISM

Resume

Ecolinguistics as a branch of linguistics deals with a number of topics: linguistic diversity, the problem 
of threatened languages, the relation between biological and linguistic diversity, ecocriticism etc. In this 
paper the emergence of this discipline is presented, as well as the ideas that are central to the concept of 
preserving the diversity of languages in the world. In ecolinguistics language is treated as a living organism 
and as such is subject to the full life cycle of birth, growth and development, life and death. Ways to prevent 
death, or loss of languages are of the utmost importance for ecolinguists. These ways include revitalization 
of languages, adequate language policies and social engagement of various participants. Also, the question 
of language prominence and forms of language pollution are in the field of ecolinguistics. Finally, this paper 
concludes with the metaphor in language that can contribute to a better understanding of the importance of 
all languages in the world and the significance of their preservation.
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ДЕКОНСТРУКцИЈА ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ ОБРАЗОВНОГ 
СИСТЕМА У СВЕТУ ДОМИНАцИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ МОћИ

Овај рад бави се сагледавањем различитих ставова по питању вишејезичног обра-
зовања како у Европи, тако и у САД, са нарочитим освртом на утицај политичке моћи и 
жељом за економском доминацијом која се јасно испољава у образовном систему сваке 
државе. Као пример деконструкције вишејезичног образовног система узете су САД као 
симбол демократског мулти етничког друштва. Оваква појава карактеристична је за мно-
ге нације које упркос вишејезичној популацији, теже ка формирању монолингвалног сис-
тема. Иако савремена демократска друштва не толеришу етничку или расну дискрими-
нацију, на жалост, честа је појава да је дискриминација на лингвистичкој основи опште 
прихваћена. Бројне су опасности савременог друштва које због политике образовања 
на једном заједничком доминантном језику често отварају могућност маргинализације 
других језика, који нису само средство комуникације, већ средство изражавања једне 
културе и њене традиције, симбол њеног идентитета. Отуда се очување лингвистичке 
разноврсности намеће као приоритет савременог демократског друштва. 

Кључне речи: вишејезичност, билингвизам, језичка политика, идентитет

1. Увод

Овај рад бави се сагледавањем различитих ставова по питању вишејезич-
ног образовања како у Европи, тако и у САД, са нарочитим освртом на утицај 
политичке моћи и жељом за економском доминацијом која се јасно испољава 
у образовном систему сваке државе. Као пример деконструкције вишејезич-
ног образовног система узете су САД као симбол демократског мултиетничког 
друштва. Кроз историјски осврт на развој вишејезичне лингвистичке политике 
САД, увиђамо да је политика прошлости у периоду од 17. до 19. века снажно 
подржавала вишејезично образовање да би у савремено доба, током осамдесетих 
година прошлог века, све више у јавности био заступљен негативан став према 
билингвалном образовању, који кулминира крајем деведесетих, када се поста-
вља питање да ли билингвално образовање треба уопште и да постоји, и да ли 
енглески језик треба прогласити званичним језиком америчке нације и стати у 
одбрану једнојезичког образовног система (Фицџералд 1993: 39). 

Оваква појава карактеристична је за многе државе нације које упркос ви-
шејезичној популацији, теже ка формирању монолингвалног система. У жељи 
за доминацијом, језички избор говорника је кључан без обзира да ли говорник 
жели да се домогне моћи или да јој се одупре. Одређене друштвене групе у жељи 
да успоставе и очувају контролу над другима, намећу властите културне вред-
ност као норме, а језик као институција, игра кључну улогу у симболичној доми-
нацији (Филиповић 2009: 45). Стога је циљ језичке образовне политике у Европи 
одржавање разноликости у смислу развијања мултикултуралности и вишејезич-
ности, имајући у виду и саму чињеницу да у око 40 земаља живи преко 80 врста 

1 anamandic73@gmail.com
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различитих културних и језичких заједница. Отуда неопходност да становници 
Европе постану плурилингвални, како ради међусобне интеракције, разбијања 
свих постојећих предрасуда, развијања међусобне толеранције, могућности ра-
змене идеја, веће мобилности било на личном или професионалном плану; тако 
и у циљу очувања богатог културног и језичког наслеђа (Њунер 2002: 8).

Међутим, и поред језичке толеранције, у сваком друштву намећу се пробле-
ми супротстављених страна, по којима једни заступају становиште да је језичка 
асимилација неопходна како би постојао један заједнички званичан језик сваке 
државе, док други сматрају да језичка политика мора стати на пут оваквој аси-
милацији како би очувала језичку разноврсност и спасила мале језичке групе од 
потпуног нестанка. Свака језичка политика може подржати само одређени број 
мањинских језика, чиме се намеће питање који су то привилеговани језици и 
како остварити лингвистичку правду за све (Њунер 2002: 9). 

2. Језичка политика у САД и историјски осврт 
на развој билингвалног образовања

Историјским освртом на развој политике билингвизма у САД са 30 ми-
лиона људи који су припадници језичких мањина, где је развој мултиетни- 
чког друштва условио снажне дебате за и против постојања билингвалног об-
разовног система, можемо сагледати актуелну проблематику овакве језичке 
политике карактеристичне за готово свако савремено демократско друштво. 
Са једне стране поставља се питање да ли енглески језик треба прогласити зва-
ничним језиком америчке нације или пак подржати идеју билингвизма једне 
мултиетничке нације као што је америчка.

Од 17. па све до средине 19. века у САД билингвизам је био широко за-
ступљен и веома цењен. Сматрало се да очувањем матерњег језика припадници 
одређених етничких група чувају своју културу и наслеђе а да вишејезичност 
доприноси успешнијој трговини, образовању као и ширењу хришћанске веро-
исповести. Међутим, од 1880. године ставови се мењају са почетком кампање 
„американизације”, где се енглески језик као језик доминантне Англо-Саксонске 
расе доводи у директну везу са патриотизмом (Фицџералд 1993: 39). Овакву кли-
му у Америци условљава прилив огромног броја имиграната који пристижу из 
Ирске, Немачке, шведске, Норвешке, Русије, Италије, Кине, од којих се захтева 
да прихвате енглески као већински језик Северне Америке. Са процесом урба-
низације, истовремено долази и до великог економског развоја друштва, које од 
претежно пољопривредног, прераста у индустријску силу којој је неопходна ква-
лификована радна снага која ће умети да чита и пише на енглеском језику (Фи-
цџералд 1993: 39). Управо такво инсистирање на патриотизму у периоду после 
Првог светског рата, доводи до заузимања непријатељског става према немачком 
језику, те 1923. године 34 америчких држава забрањује наставу на немачком је-
зику у основним школама, због чега је билингвално образовање готово ишчезло 
све до шездесетих година 20. века (Крофорд 1998: 64).

Још једну прекретницу у развоју демократског америчког друштва предста-
вља 1964. година и доношење закона о људским правима, који забрањује сваку 
врсту дискриминације на основу расе, боје коже или националног порекла. У 
складу са тим, 1968. године, председник Џонсон доноси и закон о билингвалном 
образовању. Током наредних 30 година америчко друштво потресају разне деба-
те везане за спровођење овог закона. Питања која се и данас намећу су следећа: 
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да ли је овај закон за циљ имао што бржу асимилацију имигрантске деце како би 
им пружио могућност да лакше овладају енглеским језиком? Или је пак за циљ 
имао подстицање развоја билингвизма како би промовисао социјалну једнакост 
и подизао самопоштовање код припадника језичких мањина? (Крофорд 1998: 
50). Без обзира како тумачили разлоге за доношење оваквог закона, чињеница 
је да ће покрет за људска права условити током 60-тих година 20. века понов-
ни препород идеје билингвизма и пружити подршку припадницима језичких 
мањина, а тај процес наставиће се и током 70-тих када се од школа очекује да у 
оквиру свог образовног система подрже језике и културу националних мањина у 
циљу остваривања њиховог академског успеха (Фицџералд 1993: 40).

Међутим, у доба председника Регана, током 80-их година 20. века, јавља се 
снажна струја која се противи оваквим билингвалним школским програмима, 
што доводи до њиховог укидања. Разлог овако наглог заокрета у језичкој поли-
тици условљен је порастом новог таласа имиграната који пристижу у САД током 
80-их, што код Американаца, под утицајем медија, доводи до страха од губитка 
радних места и буђења конзервативних струја која се залажу за очување свог 
економског статуса кроз очување језика (Фицџералд 1993: 50). Од 1986. до 1988. 
чак 40 држава Америке доноси закон о енглеском као званичном језику, међу 
којима су и Калифорнија, Флорида и Илиноис са највећим бројем ученика који 
припадају језичким мањинама (Фицџералд 1993: 47). Држава Калифорнија, са 
чак 40% ученика којима енглески није матерњи језик, 1998. године доноси закон 
по коме укида већину билингвалних програма у школама, са образложењем да 
родитељи имигранти желе да школују своју децу искључиво на енглеском јези-
ку, који им пружа могућност економског и друштвеног напретка, стварајући на 
тај начин продуктивне чланове друштва. Држава је заузела став да је узалудно 
расипати новац на скупе експерименталне језичке програме, кад деца у раном 
узрасту, уколико су у учионицама изложена настави на искључиво енглеском 
језику, могу да га савладају са лакоћом (Крофорд 1998: 51). 

Иако су педагошка истраживања показала да добро осмишљени билингвал-
ни програми могу, током дужег временског периода, пружити изузетан академ-
ски напредак код студената језичких мањина и тиме им омогућити да превазиђу 
препреке попут сиромаштва, неписмености или друштвене стигме, политички 
разлози током 80-тих година прошлог века, са порастом броја имиграната у 
САД, довели су до стварања одбрамбеног става код америчких грађана у односу 
на расну, културну и језичку разноликост и проузроковали покретање кампање 
за законску заштиту енглеског језика као јединог званичног језика на територији 
САД (Крофорд 1998: 51). Поставља се питање да ли је тридесетогодишњи експе-
римент билингвалног образовања упркос свом успеху у многим школама, пру-
жању могућности течног изражавања на два језика, упознавања нових култура 
и подстицањем етничке толеранције осуђен на пропаст у америчкој јавности? 
Да ли заговорници билингвалног образовања могу повратити интересовање за 
овакав програм? Данас у 21. веку са развојем модерне технологије поново се под-
влачи значај билингвизма и отварају нове дебате.

3. Политика монолингвизма насупрот плурилингвизму 

Данашњи свет је мултикултуралан са мултиетничким друштвима, те је сто-
га вишејезичност како друштвена, тако и индивидуална природна појава. Плу-
рилингвизам представља отворено питање јер су језички идентитети заузели 
висок положај у јавној сфери.
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Језичка политика је друштвени феномен која се заснива на консензусу ве-
ровања и понашања индивидуалних чланова језичке заједнице која се састоји 
од говорника истог језичког варијетета. Делокруг језичке политике је широк и 
покрива различите друштвене аспекте као што су породица, школа, црква, радно 
место, медији или влада. Језичка политика под утицајем је како спољних тако и 
унутрашњих фактора. На пример, детету које расте у окружењу у коме се гово-
ри само један језик ускраћена је могућност да се развије као билингвална особа. 
А избор језика којим ћемо се служити као матерњим зависи од избора наших 
родитеља, док са поласком у школу тај избор подлеже спољашњем фактору и 
школска образовна политика нам намеће на ком језику ће се одвијати наше даље 
образовање (Сполски 2007: 5).

Језици школовања, заједно са развојем матерњег језика, логичан су и неоп-
ходан корак у промовисању плурилингвизма. Савремена политика учења стра-
них језика у Европи залаже се за више нових облика наставе у оквиру вишејези-
чности као промовисаног приступа. Један од препоручених облика наставе јесте 
билингвална, двојезична настава. Са циљем да допринесе образовању толерант-
ног грађанина, билингвална настава уноси новине и предности у школске систе-
ме Европе успостављајући чвршће везе са друштвеним и културним срединама 
у ширем смислу, подстичући прожимање образовних система путем ширења 
језичке компетенције ученика на страном језику, али и увођењем дисциплина 
везаних за преношење и усвајање знања равноправно на матерњем и страном 
језику (Вучо 2009: 245).

Током осамдесетих и деведесетих година развијају се нови концепти двоје-
зичне наставе. Постоје различите типологије двојезичног образовања, чак око 
90 различитих врста, према односу између појединца, групе, средине, језика, по-
родице, образовног програма, језичке политике, државе и њених прописа у овој 
области. Најбитнији разлози за такав развој европске образовне политике стоје 
у тражењу решења за заштиту мањинских језика са циљем да се пронађу нови 
начини ширења језичких разлика у школским оквирима и побољшању квалите-
та наставе језика (Вучо 2009: 248).

што се билингвалног образовања тиче, оно је често примењивано у земљама 
колонијама, али искључиво као транзитно, где су обично током првих шест го-
дина основног образовања деца била изложена како матерњем тако и енглеском 
језику, да би након тога са преласком на средњошколско образовање била изло-
жена искључиво енглеском (пример Индије као британске колоније у 19. веку). 
Насупрот томе, у француским и португалским колонијама од самог почетка об-
разовања инсистирало се да се деца морају образовати на језику колонизатора 
(Рахман 2001: 61). школе су, наравно, огледало идеолошких позиција владајуће 
класе, а интересантно је да и у постколонијалном добу у демократским државама 
попут Америке билингвално образовање бива замењено једнојезичним образо-
вањем (Сполски 2007: 9). 

Културној разноликости као друштвеној вредности свакако доприноси 
како глобализација тако и међународна миграција. Новостечени идентитети, 
мањинска права и интеркултурализам саставни су део модерне европске језичке 
политике, која предвиђа даљи раст културне и језичке разноликости. Међутим, 
вишејезичност и разлике у дистрибуцији политичке моћи довеле су до стварања 
већине и мањине које су у неком трајном политичком односу који намећу њихо-
ве елите. Већинске елите залажу се за националну идеологију и идеал монолинг-
валности, док су мањинске елите најчешће билингвалне, поседују компетенцију 
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и у већинском и у свом мањинском језику (Хелер 1995: 373). Двојезичност се ра-
звија у складу са околностима када мањина мора научити већински језик како би 
уопште могла да комуницира са већином и укључи се у друштвене токове, али и 
због престижа, док већина зна само свој језик јер јој је он довољан. У том случају 
јављају се два паралелна процеса: промовише се једнојезичност привилегованих 
и вишејезичност стигматизираних и подређених, који се због утицаја околности 
опредељују за употребу већинског језика, и најчешће у следећој генерацији про-
мовишу само један ‒ службени већински језик (Гранић 2013: 36).

Политика монолингвизма с једне стране осиромашује јединствени иденти-
тет, а с друге стране доводи до губитка множине идентитета. А управо би раз-
личити идентитети у данашње време требало да допринесу равнотежи моћи и 
доминације. У пракси је то другачије те стога ако један језик има већу симболич-
ку вредност, а тиме и политичку и економску у односу на друге језике, тада ће и 
припадајућа заједница бити доминантна и привилегована те стога неће желети 
ни у правима да се изједначи са другима. Симболичка вредност рефлектује се и 
на комуникацијску вредност. Тако се вишејезична стварност сукобљава са идео-
логијом једнојезичности као важном силом која би требало да заштити и помог-
не у изградњи националног или наднационалног идентитета (Гранић 2013: 43). 

Језик живи само онда када се употребљава. Ако се све мање користи у при-
ватној комуникацији, код куће, у породици, не само што га нове генерације неће 
научити, већ ће постати осиромашен за свакодневну комуникацију чак и за оне 
који су стекли језичку компетенцију на том језику. Ако живи само у статусу 
подређеног језика, свакако му временом прети изумирање, а то истовремено  
означава и крај једне културе (Филиповић 2009: 107).

Прихватање или неприхватање језика заправо значи прихватање или не-
прихватање неке етничке заједнице, и у томе се огледа наш став према Другима. 
Европска Унија кроз разне повеље и конвенције непрестано промовише своју 
мултилингвалност, мултикултуралност и интеркултурализам, али чињенице 
указују на то да се ни сви језици ни све културе не сагледавају на исти начин. 
Ставови према језицима и језичка пракса показују хијерархију језика и култура, 
а у неким случајевима из прагматичних разлога чак и усвајање монолингвалног 
модела ‒ данас најчешће глобалног енглеског језика (Рахман 2001: 66).

4. Борба за лингвистичка језичка права као основно 
људско право националних мањина

Током последње две деценије 20. века воде се међународне дебате о статусу 
језичких националних мањина, чиме се доводи у везу заштита лингвистичких 
права националних мањина са заштитом основних људских права, стварајући 
тако нови концепт лингвистичких људских права. Поборници за лингвистичка 
права националних мањина сматрају да, на индивидуалном нивоу, свака осо-
ба има право да се позитивно идентификује са својим матерњим језиком и да 
таква врста идентификације ужива поштовање околине. што се колективних 
права лингвистичке заједнице тиче, њени припадници треба да очувају свој ет-
нолингвистички идентитет и различитост у односу на доминантност друштва у 
коме живе (Хамел 1997: 1). Суштинска права су права сваког појединца да научи 
матерњи језик, да ужива у образовању на том језику, да га користи у друштвеном 
контексту, и да научи бар још један званичан језик земље у којој живи. Отуда се 
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језичка политика и планирање залажу како за употребу језика у институцијама, 
тако и за остварење лингвистичких људских права, њихову примену и заштиту. 

Језик се не може посматрати као људско биће које се рађа, развија, живи 
и нестаје. На опстанак неког језика утичу закони, прописи и политика. Отуда 
неопходност да се одређеним лингвистичким прописима једна група заштити од 
утицаја друге нарочито у оквиру исте националне територије (Филиповић 2009: 
57). О томе нам сведочи и покрет за искључиву употребу енглеског језика у САД 
као закона усмереног против плурилингвизма и права других језичких група. 
Лингвистичка права су стога везана или за припаднике подређених мањинских 
група или пак за доминантне групе које хоће да озаконе лингвистичку домина-
цију и очувају привилегије (Хамел 1997: 3). Иако су повељом Уједињених Нација 
у периоду после Другог светског рата свим људима загарантована основна људ-
ска и политичка права и забрањена дискриминација на основу расе, пола, рели-
гије или језика, ипак, језичка права имају доста двосмислен статус. Као средство 
изражавања сви имамо право на слободу говора као основног људског права, 
међутим, као средство комуникације, лингвистичка људска права губе статус  
основних људских права и доводе се у везу са друштвеним и културним правима 
од другоразредног значаја (Кимлицка 2003: 5).  

Када говоримо о језичким правима поставља се питање у којој мери она 
утичу на развој и примену језичких политика или пак узрокују неједнакост у 
многим језичким ситуацијама. Можемо запазити да по питању лингвистичких 
људских права постоје два опречна става каква на пример заступају Скутнаб 
Кангас и Брут Грифлер на тему друштвене једнакости и друштвених промена. 
Док се једни залажу за широку примену језичких права и прилагођавање језичке 
политике социјалној правди, други пак сматрају да примена језичких права не 
може довести до значајних и неопходних социјалних реформи.

Скутнаб Кангас залаже се пре свега за мултилингвално образовање, сма-
трајући да је од изузетне важности подвући разлику између права на формално 
образовање које је неопходно за друштвено, економско и политичко учешће и 
мобилност; и права на неформално образовање на матерњем језику. Неопходно 
је да језичке мањине узму активно учешће у друштву, а да истовремено очувају 
везу са својим наслеђем и језиком. Намеће се питање да ли приступ језичком пла-
нирању и језичкој политици, у циљу очувања људских права, може понудити јед-
накост у образовању различитој ученичкој популацији? Упркос истраживањима 
која су показала да су најбољи академски успех постигли они припадници је-
зичких мањина који су имали могућност билингвалног образовања, и даље се 
махом спроводи монолингвално образовање које спречава грађанско политичко 
ангажовање, нарушава односе међу различитим етничким групама, доприноси 
порасту ароганције већинских група, буди свест о потлачености мањинских гру-
па, умањује општу добробит друштва (Скутнаб Кангас 2002: 17). „Доминантан 
језик се намеће као језик убица који доводи до лингвистичког геноцида” (Хосеин 
2008: 65).

Насупрот томе, Брут Грифлер сматра да залагање за језичка права није те-
оретски оправдано и да стога не може заштити интересе мањинских заједница, 
јер језичка права не утичу на друштвене промене. На пример, по овом аутору, 
укидање билингвалног образовања у САД и увођење енглеског језика као једи-
ног службеног језика, у образовном систему допринело је побољшању квалитета 
наставе, повећању економских могућности и изједначавању у правима језичких 
мањина. Језичка политика не треба да се фокусира на језичке групе и етничке 
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мањине већ на обесправљене социјалноекономске групе унутар језичких група 
а циљ језичке политике је да свима омогући једнакост у образовању. Пре свега 
друштвена једнакост мора бити у основи националне образовне политике (Хо-
сеин 2008: 68).

Политика свакако игра значајну улогу у систему образовања. Док доминант-
на група која је на власти контролише државне институције, социјално инфери-
орна група становништва остаје у подређеном положају са немогућношћу даљег 
напредовања и заузимања високих положаја у друштву, пре свега захваљујући 
слабом академском успеху и недовољном образовању. Деца која припадају гру-
пама етничких мањина у старту бивају осуђена на неуспех и пре самог почетка 
свог образовања, како због тешких материјалних услова живота и културолош-
ких разлика, тако и због, пре свега, језичке баријере. За децу припаднике етнич-
ких мањина је од изузетног значаја да већ на почетку свог образовања развијају 
свој културни идентитет, самопоуздање, језичке способности и мотивацију, што 
су све неопходни фактори који доводе до академског успеха (Кимлицка 2003: 12). 
Истраживање је показало да су се као најуспешније методе образовног система 
показали билингвални програми у којима се инсистира на употреби матерњег 
језика ученика у процесу образовања и усвајања другог језика у овом случају 
енглеског, јер овакав вид наставе доприноси изградњи културног идентитета 
етничке мањине, за разлику од оних ученика који су били изложени искључи-
во настави на енглеском језику (Каминз 1986: 659). Управо стављање акцента на 
билингвалну наставу и давање подједнаког значаја матерњем језику ученика као 
и новом језику који усвајају, од изузетног је значаја за развој културног иденти-
тета и превазилажењу осећаја инфериорности. У том процесу кључну улогу има 
сарадња између школа и родитеља, јер су родитељи ти чија је подршка од кру-
цијалног значаја у даљем академском напретку деце. Родитељи су главна карика 
у изградњи самопоуздања и мотивације своје деце које чине основ сваког даљег 
напретка (Каминз 1986: 659). 

На жалост, често запажамо у демократским друштвима да када се говори 
о једнакости људских права она постоје само у формалној реторици али не и у 
реалности. Главни разлог противљењу увођења билингвалне наставе и примене 
језика и култура етничких мањина у образовном систему друштва, јесте чиње-
ница да би таква врста образовања могла довести до промена у структурама 
моћи. Честа је појава да психолози не узимајући у обзир језичке и културолошке 
разлике, децу етничких мањина сврставају у групу деце са посебним потреба-
ма чиме им се у старту онемогућава једнак приступ образовном систему и јези-
чком развоју (Каминз 1986: 662). Таква врста дискриминације онемогућује деци 
даљи развој и напредак у образовању, али остварује циљ доминантних струк-
тура моћи да одређене групе људи задрже у потчињеном положају како не би 
угрозиле друштвену хијерархију. Задатак демократског друштва и институција 
образовног система мора ићи у правцу искорењивања таквих појава уколико 
заиста желимо хуманије друштво које се заснива на друштвеној једнакости и 
једнакости права. 

Колики је значај очувања матерњег језика као културног идентитета може-
мо видети из интервјуа наше познате песникиње и професорке енглеског језика 
и књижевности, Јелене Радовановић, рођене 1972. године на тлу некадашње Југо-
славије, данашње Србије, а која данас живи, ради и пише у Немачкој.

Нећу рећи, верујем, ништа оригинално, ако кажем да је језик емигрантима 
једини стабилан завичај. Језик је онај дестилат идентитета који преостаје онда 
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кад држава, земља или нација то из разних разлога престану да буду. Случај 
постјугословенске дијаспоре је додатно специфичан и сигурно обојен том но-
сталгијом. Наша дијаспора су људи конфузних идентитета, збуњени апатриди. Та  
југоносталгија није само неко цмољаво–сентиментално чување Југославије кроз 
музику, филмове и све њене артефакте и амблеме већ се очитује као потреба да 
се у иностранству сачува најбољи део нашег личног идентитета, младост у Југо-
славији, дух тог времена. То би можда било и једино могуће објашњење зашто се 
људи са простора бивше Југославије у иностранству тако лако умрежавају без 
обзира на територијално или национално порекло. Мислим да је језик ту кључан. 
У иностранству схватимо да је језик цемент који нас је увек повезивао без обзи-
ра на ситне разлике у обичајима, религији, менталитету и тај чувени нарцизам 
малих разлика. Приметила сам да се већина оних који су одлазили у јеку ратова 
деведесетих или пре тога још увек носе у себи Југославију као завичајни ентитет 
и имају проблем да се идентификују са својим националним идентитетом, било 
да нису васпитавани у националном духу, било да због свега што нам се дешава-
ло имају отпор према нацији као детонатору национализма који је закотрљао сво 
зло. Или се просто нађу у оба поља, па су декларативно Срби, Хрвати, Босанци, 
али се не одричу ни ширег југословенског идентитета, колико он привидно био 
јалов. То је као нека забетонирана, некрофилска носталгија за земљом која у по-
литичком смислу више не постоји, али ви се свеједно још увек нисте одрекли 
припадности том духу времена, јер је то оно што вас је обележило у годинама 
детињства и младости и бесповратно (да не кажем безнадежно) оформило. У 
том смислу ја југословенски идентитет доживљавам као прогресивну претечу 
оне наднационалности или транснационалности на којој инсистрирају писци 
постколонијалне англосаксонске књижевности, који у овако сложеном свету 
више не могу да се идентификују (само) са етничким пореклом својих родитеља 
или земљом свог рођења. Ти национални идентитети Балкана се после кланице 
деведесетих међу емигрантима често доживљавају као нешто клаустрофобично, 
неки корсет ума. У том смислу и бекство у језик као једини могући азил. Зато 
не пишем ни на енглеском ни на немачком већ искључиво на српском, па онда 
евентуално преводим своју песму. Одувек ми се чинило да треба писати само 
на оном језику на коме смо у стању да се најбоље емотивно изразимо. То је увек 
матерњи језик, колико год да добро владамо неким страним језиком. Уколико 
неко има два матерња језика, то је неслућено унутрашње богатство. Можда је и  
то набрајање и каталогизација коју помињеш у мојим песмама некакав подсве-
сни покушај систематизације речи у приватном менталном речнику, потребе да 
се из сећања призову и сачувају све речи матерњег језика које су ми потребне да 
бих артикулисала оно што хоћу. То је примарна потреба да нешто похрањујемо 
да бисмо га сачували као део себе. Као што похрањујемо артефакте идентитета 
у личне ризнице, у мале „системе” – фотографије, дневнике, сувенире са путо-
вања, куварске рецепте, књиге (http://afirmator.org). 

5. Закључак

Интересантна је појава у савременом демократском друштву, у коме се не 
толерише етничка или расна дискриминација, док је, на жалост, опште прихваће-
на дискриминација на лингвистичкој основи. Свакако најекстремнији пример 
колонизације био би чин наметања једног доминантног језика који би потиснуо 
матерњи језик одређене групе људи у други план, што би истовремено довело до 
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наметања једне друге културе и њене политичке моћи. Бројне су опасности савре-
меног друштва које баш због такве политике образовања на једном заједничком 
доминантном језику, често отвара могућност маргинализације других језика, који 
нису само средство комуникације, већ средство изражавања једне културе и њене 
традиције, симбол њеног идентитета. Отуда се очување лингвистичке разновр-
сности намеће као приоритет савременог демократског друштва.

Основна поставка европске заједнице темељи се на ставу да су све културе и 
језици од подједнаке важности и да међу њима не сме постојати дискриминација. 
Због тога је учење страних језика од велике важности јер оно уједно подразумева 
и могућност упознавања са различитим културама наших европских суседа а све 
у циљу развијања толеранције и уважавање наших међусобних разлика. Отуда 
инсистирање на вишејезичности мора постати један од најважнијих принципа 
формалног образовања, јер будући грађани Европе своју вишејезичност морају 
схватити, не само као своје право, већ и друштвену обавезу.

Једини начин да се стане на пут језичком изумирању, јесте неговање би-
лингвизма као једине могућности очувања језика, и као средства комуникације, 
и као начина изражавања идентитета. људи који су билингвални не осећају се 
угрожени усвајањем новог језика, већ осећају да су обогаћени познавањем још 
једног новог културног наслеђа, док им познавање више језика пружа могућност 
да пренесу властито наслеђе неким новим културама (Кристал 1997: 3). Данас 
две трећине светске популације говори два или више језика као резултат сужи-
вота у вишејезичним срединама. На жалост једнојезичне земље попут Велике 
Британије или САД још увек нису увиделе позитивни значај билингвизма који 
успешно ствара равнотежу између потребе за националним идентитетом и пот-
ребе за комуникацијом. 
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DECONSTRUCTION OF MULTILINgUAL EDUCATION SYSTEM IN THE wORLD OF 
DOMINATION OF POLITICAL POwER

Summary

This paper focuses on reviewing different positions on the issue of multilingual education both in 
Europe and in the United States, with particular emphasis on the influence of political power and the desire 
for economic domination, which are clearly manifested in the education system of each country. The USA 
as a symbol of democratic multi-ethnic society is an example of deconstruction of multilingual education 
system, phenomenon characteristic of many nation-states, which despite multilingual population, aspire 
towards formation of the monolingual system. Although modern democratic society does not tolerate ra-
cial or ethnic discrimination, however, discrimination on linguistic grounds is very common. Educational 
policies which support monolingualism, often lead to marginalization of other languages, which are not 
only a means of communication, but a means of expression of a tradition and cultural identity. Hence, the 
insistence on multilingualism and the preservation of linguistic diversity are the most important principles 
of formal education, since the citizens of Europe must comprehend their multilingualism not only as a right, 
but also as a social obligation.
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