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Уводна реч 

Нове услове учења на даљину у време пандемије у марту и априлу 2020. већина нас, професора, 

схватила је као изазов. Матуранти рођени 2001. били су генерација којој је обичан час био кратак. 

Језику окренути, сарадљиви и маштовити, били су веома заинтересовани за лингвистику. Зато им 

је у новим условима требало понудити занимљиве садржаје, а у исто време не одвajaти их 

превише од школског плана и програма.  

У време када смо према распореду имали час припреман је материјал у оквиру пет важних тема 

(Феномен језика, Језик и  мисао, Смрт језика, Прагматика, Синтакса), који је био нека врста 

подстицаја за дискусију и есеј (доказано је да се записана реч памти боље и било је време да се 

науче правила академског дискурса). Не само да смо се враћали неким темама на нов начин, него 

смо научили и техничке параметре које треба да има један теоријски рад и прилично добро 

усвојили ужестручну лексику (Л1, лингвицид, фитоним, рекурзија...) 

Већина се први пут срела са идејама Ноама Чомског и имала прилике да прелиста књиге Пинкера 

и Еверета, које су, још увек непреведене код нас, сигурно биле инспирација за неке будуће 

преводилачке подухвате. Посебан утисак оставили су документарни филмови The Linguists (2008) 

и The Grammar of Happiness (2012); настала је идеја о листи филмова са лингвистичким темама, 

од Pygmalion-a преко Трифоовог L'Enfant sauvage до новијих, Аpocalypto и Arrival. Идеја је рађала 

идеју, у Гугл учионицу стизали су есеји, а заједничко им је било: сви су били добри.  

Није било могуће објавити све, па је направљена селекција на основу најоригиналнијих идеја. 

Овај зборник настао је са намером да се сачува сећање на генерацију са којом се лако сарађивало 

и у чудним, новим, неприродним условима и који ни тада нису престали да буду запитани и 

знатижељни.  

Ови радови могли би бити инспирација новим генерацијама, са којима ћемо, надам се, учити увек 

у стандардним условима, у учионици.  

 

 

Професорка лингвистике 

др Биљана Бранић Латиновић 
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I Феномен језика: Како функционише језик? 

How The Mind Creates Language, питао се психолингвиста Стивен Пинкер у поднаслову своје 

популарне књиге The Language Instinct (ако тај атрибут уопште може да добије књига из из 

области психолингвистике) и једно је од питања које интересује лингвисте одувек. На чему 

почива језик као апстрактан систем знакова, како наш ум ствара линеарне низове гласова дајући 

им смисао, да ли се рађамо са механизмом за разумевање граматике (како тврди Чомски) који се 

попуњава инпутом из средине којом смо окружени или језик у потпуности усвајамо? Где су 

границе нашег знања о језику? Како се низ креативних активности модерног човека међу којима 

је и језик развијао тако брзо у последњих педесет хиљада година а о њима знамо тако мало? 

Ова питања била су оквири на нашем истраживачко-сазнајном путовању. 

Да би одшкринули огроман прозор ове теме, ученицима је предложено да погледају снимке 

кратких предавања Пинкера и Чомског о начину функционисања језика. Приложен је одломак (у 

форми пдф) из књига Ноама Чомског Граматика и ум и Пинкерове The Language Instinct. Дате су 

смернице у размишљању: Шта Чомски каже о структури језика, какав је то феномен? Шта је LAD 

(Language Acquisition Device)? Које су сличности а које разлике у схватању језика Чомског као 

представника нативистичке теорије и психолингвистичког погледа Стивена Пинкера? 

 

 

Извори задатка, снимци са Јутјуба: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLk47AMBdTA 

https://youtu.be/C_kOzdRqC24 

 

Литература за читање: 

Pinker, S.(1994). The Language Instinct, New York: William Morrow and Company  

Čomski, N. (1972). Gramatika i um; izbor i redakcija Ranko Bugarski, Beograd: Nolit.  

 

 

 

Овако су тему разумели неки матуранти... 

https://www.youtube.com/watch?v=MLk47AMBdTA
https://youtu.be/C_kOzdRqC24


4 

 

 

 

Мартина Ненадовић 4-2 

Начин функционисања језика и универзална граматика 

Стивен Пинкер се послужио стихом америчког песника Џојса Килмера Only God can make a tree 

како би објаснио вредност и специфичност Језика1 у поређењу са сигналним системима других 

животињских врста, али и вештачким покушајима имитирања човековог когнитивног процеса у 

избору речи и формирању реченица, што нам у много чему указује на његову комплексност. Са 

еволуционе тачке гледишта која је неизбежна када се ради о овој теми, не постоји нужна потреба 

за толико компликованим сигналним системом који повезује звук и значење, нарочито зато што 

су људи достигли биолошки когнитивни капацитет близу данашњег тек пре око десет хиљада 

година. Ноам Чомски, један од најутицајнијих интелектуалаца и највећих живих ауторитета у 

лингвистици, то повезује са природном нужношћу, упоређујући структуру Језика са снежном 

пахуљицом.  Он  има јако сложену структуру, но, то је једноставно онако како јесте.  

Чомски говори и о томе колико је језик приступачан анализи. Наизглед, човеку може деловати да 

језичка компликованост и сложеност почива управо на чињеници да постоји велики језички 

варијетет, много различитих светских језика. Ипак, Чомски тврди да је то најповршнији приступ 

језику и да, да бисмо загребали у дубине састава и природе Језика, морамо условно одбацити ту 

шароликост. Он даје пример свахилија, егзотичног језика са полазишта неког коме је Л1 

енглески, рекавши да, кад неко ко не говори свахили исти чује, неће ништа разумети, али ипак ће 

знати да је то људски језик, а не некаква бука или неартикулисана звучна маса. Сваки језик има 

глаголе, именице, итд; ове језичке универзалије иду у прилог теорији универзалне граматике 

Чомског чија је главна замисао, поједностављено, да је једини човеков задатак да усвоји лексику 

неког језика пошто су му граматичке структуре урођене. Један од главних доказа ове теорије који 

и сам Чомски често излаже је појава мотивисаних грешака код деце. Њима ће се посебно бавити 

и психолог С. Пинкер чији су главни предмет интересовања глаголи као јединице око којих се 

структурира реченица. Деца имају тенденцију да примене граматичка правила и на изузетке, 

неправилне глаголе, све док их не науче напамет. Бројни примери у Пинкеровом истраживању то 

потврђују. 

                                                           
1 Термин језик пишемо великим словом кад је реч о општељудском језику. 
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Чомски сматра да се језик људи разликује од животињских сигналних система јер стриктно 

испуњава три конкретна критеријума. Језик је спој звука с једне и значења (његових фонетских S 

и семантичких репрезентација I) с друге стране. Дакле формула сваког језика гласи L =S+I, а три 

критеријума функционисања језика су прихватљив S, прихватљив I и прихватљиви заједно S и I. 

Према томе, универзална граматика почива на потрази за идеалном формом реченице и 

конструкције, користећи запажања и сличности фундаменталних принципа на којима почивају 

сви светски језици. Овакав приступ Чомског је основа тзв. нативистичке теорије. 

Чомски и сам признаје да је слично размишљање постојало и раније, позивајући се на идеје  

филозофа из седамнаестог века бишопа Џона Вилкинса, који је писао о универзалном језику и 

покушао да састави тзв. универзални или фонетски алфабет. Фонетски алфабет није обично 

писмо, већ листа концепата, могућности унутар којих се може представити сигнал и његова 

репрезентација и артикулација у било ком природном језику. Иако се могу наћи разни пропусти у 

Вилкинсковим идејама, Чомски истиче да је поставио фонетске  оквире универзалне граматике, 

будући да се на семантичком делу мање радило. 

Универзалне конструкције на којима језик почива независне су од њега, добијају се на рођењу и 

Чомски их назива LAD (уређај за усвајање језика). Битно је назначити да LAD није никакав 

посебан одељак у мозгу, већ низ апстрактних и хипотетичких правила, усађених у дечји мозак 

који им помаже да усвоје језик. Верује се да постоји критични период за усвајање језика и да 

нико није предодређен да научи неки појединачни језик. Урођену способност деце да усвоје језик 

Чомски назива linguistic competence, говорећи како не постоје докази и како је просто немогуће 

да дете научи апсолутно све граматичке принципе и конструкције једног језика без наслеђене 

основе. За то је и доказ брзина којом деца усвајају језик. Треба правити разлику између термина 

linguistic competence и linguistic performance, при чему је linguistic performance продукција језика, 

његова употребна вредност и материјализација у виду говора. Овој теорији може помоћи 

Пинкеров детаљан опис истраживања тзв. Марковљевог уређаја и неколико аргумената самог 

Чомског.  

Пинкер наглашава важност комбинаторике као система на коме почива језик. Речи, односно 

мање јединице, комбинују се и пермутују како би формирале веће структуре са различитим 

значењем. Оно у чему бисмо могли рећи да се Чомски и Пинкер слажу јесте да свака особа 

поседује ментални дневник концепата помоћу којих исказује сопствене мисли, а Пинкер говори и 

о томе како свака особа има и тзв. лексикон који слободно комбинује у складу с ситуацијом у 
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којој се користи.  Чомски сматра да не постоји никаква врста говора из навике, односно фиксних 

израза које човек користи у некој ситуацији с напоменом да се то односи евентуално на 

конверзацијске клишее. У језику има мало репетиције. У корист теорије универзалне граматике 

може ићи и Пинкерово запажање да ће и необразовани људи приметити када фале неки делови 

граматичке конструкције у језику или када су неправилно употребљене, при чему се, наравно, не 

мисли на неке граматичке финесе. Он ово назива аутономијом граматике од когниције. 

Што се тиче раније поменутог Марковљевог модела и сличних уређаја, ради се о великим базама 

података који комбинују речи из три колоне по принципу предвиђања, а које су настале или 

анализом енглеских текстова или статистиком: асоцијацијама волонтера на дате речи. Уређај 

памти само једну реч уназад и не може да меморише одређену конструкцију која почиње једном 

речју, а друга реч коју захтева прва се налази касније у тексту. Уређај би свакако могао да се 

репрограмира да памти корак или два уназад, но, овакве конструкције могу да се настављају 

унедоглед. Наиме, Чомски каже да не постоји најкомплекснија и најдужа реченица у језику, јер 

да постоји, требало би да дете које испочетка учи језик научи и меморише неограничен број 

ланаца речи, што је немогуће ако се има у виду да су могућности човековог мозга делимично 

ограничене. 

Да резимирамо, Чомски је представник нативистичке теорије језика, а могло би се рећи да се 

његова и размишљања психолингвисте Стивена Пинкера у пуно тачака поклапају. Обојица се 

слажу да су поједине граматичке конструкције једноставно биолошки дар човеку, те да сви 

појединачни природни језици почивају на истим. Граматика о којој њих двојица говоре треба да 

се разлучи од школске граматике која се учи као предмет у школама. О томе сведочи Пинкерова 

изјава: Chomsky has been a piñata, where anyone who finds some evidence that some aspect of 

language is learned (and there are plenty), or some grammatical phenomenon varies from language to 

language, claims to have slain the king (https://youtu.be/C_kOzdRqC24). 

 

 

Ђурђа Петковић 4-6 

Како функционише језик? 

Једно од најважнијих питања у лингвистици тиче се начина функционисања језика. Проблем 

настаје због разноврсности мишљења и теоријског сукобљавања многих лингвиста. Два бритка 

лингвистичка ума писала су на ову тему, Ноам Чомски и Стивен Пинкер. 

https://youtu.be/C_kOzdRqC24
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Чомски је крајем педесетих година прошлог века објавио потпуно нову и реформативну теорију 

језика. Ова је теорија прихваћена, иако је било многих који су јој се противили. Недоказана у 

потпуности и даље је неприкосновена и за то постоји много разлога. Има научника који су 

потпуни генеративисти и верују њу; има оних који су изнели другачије идеје, али се и даље 

ослањају на неки слични принцип. Истраживања у области језика врло су дискутабилна, 

поготово када се ради о пореклу језика и начину на који се производи. Никада се не може у 

потпуности завирити у људски ум да би се прецизно одредило како функционише. Многи који су 

покушали да оборе теорију Чомског, суочили су се са истим проблемом и нису имали довољно 

јаке аргументе. Језик се углавном проучава на основу продукције, а то је недовољан део језичког 

распона када се упореди са његовом функцијом и могућностима у целини. 

Када говори о језику, Чомски се окреће психологији. Полазиште тражи у природи човека као 

разумног и интелигентног бића и тврди да је њена суштина развитак јединствене језичке 

могућности. За њега је језик неодвојиви део човека, део је њега као бића и самим тим и део 

природе. Човек се рађа са језичком способношћу. Ово илуструје примером пахуље: облик пахуље 

је јединствен за сваку понаособ пуким принципима физике, природа ју је тако уредила. Може се 

рећи да је и језик један такав феномен, уређен према законима природе. Ту уређеност Чомски 

упоређује са компјутерским системом или, каснијим Пинкеровим речима речено, ,,можданим 

софтвером”. Тај систем има одређене оптималне карактеристике, у овом случају правила или 

шаблоне, карактеристике које га чине оваквим какав јесте и због чега овако функционише. Све 

ово Чомски назива језичком способношћу, а језичка продукција било би све оно што човек 

користећи се тиме продукује. Такав систем омогућава могућност стварања неограниченог броја 

различитих језичких комбинација. Свака нова реченица јесте потпуно нова, али човек је у 

могућности да је разуме јер је анализира и разуме на посебан начин, својствен оваквом систему. 

Пинкер наводи пример својих истраживања са децом која усвајају енглески као Л1. Деца која 

усвајајући језик праве грешке у конјугацији неправилних глагола, то чине јер су вођена 

правилима промене правилних глагола; глаголима се додаје наставак –ed када прелазе у облик 

партиципа. Тако настају примери примере heared, puted итд, који спадају у типичне мотивисане 

грешке мале деце. Оне су показатељи да се језик не усваја меморисањем свих постојећих 

комбинација, већ памћењем одређених делова, правила, а систем какав је језик омогућава њихово 

даље грађење. Човек, поготово дете које усваја матерњи језик, рађа се са могућношћу да 
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анализира сваку примљену поруку детаљно и на понесебан начин како даље учи. Проблем 

настаје када то не може да се испита и докаже, поготово у лингвистици и на неуролошком плану. 

Ова чомскијанска теорија позната је и као LAD. LAD је скраћеница за language acquisition device, 

што је име за неку врсту урођеног софтвера за усвајање језика. Чомски своју теорију покушава 

да докаже на плану сваког језика света уводећи појам универзалне граматике. Каже да су језици 

света различити само на спољашњем плану, јер особа која слуша непознати језик апсолутно 

ништа не разуме, али може да га одвоји од буке и да схвати да ти звукови у ствари представљају 

неки људски језик. Други пример су му обрасци граматике које се понављају у скоро у свим 

језицима света. Постоје одређене основне особине, образац који је свуда исти, јер сви језици у 

суштини функционишу по истом компјутерском систему. Овај део теорије је врло дискутабилан 

јер није до краја и прецизно одређен. Многи лингвисти зато покушавају да је оборе.  

Са највећим делом теорије, посебно са оним о урођености језичке способности слаже се и Стивен 

Пинкер, али може се рећи да донекле има другачије мишљење. Верује да је теорија на добром 

путу и да има смислене постулате. Његова истраживања показала су да дете јесте 

предиспонирано да анализира говор који чује на одређен начин а не само да упија и памти. 

Меморија је важан део, али врло мали у односу на цео систем какав је језик. Дете препознаје  

алгоритамска комбинаторна правила, а тај сет јесте универзална граматика. Такође, у њима 

препознаје непрецизности, види теорију као превише компликовану и те нејасноће и проблеми у 

ствари доводе до тога да теорија не буде у потпуности прихваћена. 

Већина лингвистичких проблема своди се на један, немогућност да се потпуно истражи људски 

ум. Али, то ће се променити с развојем технологије и подстаћи научнике да наставе са 

истраживањима. Свако ново истраживање и теорија корак су ближе откривању. 

 

Ђорђе  Гајић 4-2 

Како функционише језик? 

Од најранијих дана постојале су неке претпоставке о томе како усвајамо знање.Теорије о 

постанку знања су се разликовале; тако је Платон тврдио да смо рођени са знањем, док је Џон 

Лок говорио да се рађамо без икаквог знања, а да све што спознамо усвајамо током живота. На 

сличан начин лингвисти покушавају да открију како човек, тј. беба, успева да научи нешто тако 

комплексно као што је језик. 
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Када Ноам Чомски, амерички лингвиста говори о пореклу језика, он говори и о пореклу хомо 

сапиенса. Комуникација на тако сложеном нивоу као што је артикулисани језик специфична је 

само за људску врсту. Ово је изразито битно, јер отежава неуролингвистима да врше било какве 

експерименте као што би могли за неке друге когнитивне процесе.  

Ако кренемо од теорије да сви људи имају заједничког претка који је пре око 50.000 година 

прешао из Африке на друге континенте, може се закључити да језици различитих заједница 

слично функционишу. Један од доказа ове тврдње јесте да, уколико бисмо били у просторији са 

говорницима који говоре различите језике које не можемо ни да препознамо или именујемо, ипак 

бисмо могли да их препознамо као језике а не као пуку галаму или шум. Иако на површини 

делују потпуно другачије, на основу универзалне граматике коју поседују, сви језици ипак 

функционишу по истим принципима. 

Урођено знање основне граматичке структуре Чомски назива универзалном граматиком и развија 

нову грану лингвистике − генеративну граматику. У првој половини двадесетог века на пољу 

изучавања језика доминирао је структурализам који је заступао Де Сосир, а чији је Чомски био 

строг критичар. Чомски верује да треба одбацити проучавања неповезаних група језика, већ се 

треба трудити да се пронађу њихове заједничке карактеристике. Генеративна граматика има за 

циљ да дође до суштине природе језичких способности, истичући значај синтаксе и рекурзије. 

Рекурзија је особина језика према којој се реченица може неограничено проширивати додавањем 

нових делова. Чомски своју теорију из 1990. године назива минималистичким програмом и она за 

циљ има изучавање само дубинске структуре свих језика, одбацујући све површне структуре.  

Инспирација за теорију о универзалној граматици јесте појава коју Чомски назива Language 

Acquisition Device. LAD можемо замислити као некакву машину која ради у људском мозгу и 

омогућава деци да усвоје језик. Овај механизам не функционише тако што је прилагођен 

одређеном језику као што су енглески, јапански или норвешки, него пружа општа правила и 

начела језика и дете, усвајајући вокабулар језика и памтећи речи, почиње да са лакоћом та 

правила да примењује и тако проговори. LAD иде у прилог томе да су сви људи рођени са 

једнаким когнитивним и лингвистичким способностима и да је учења језика биолошки процес, а 

говор конкретног језика ствар културе и окружења. То се може видети у ситуацији са 

раздвојеним близанцима који проговарају, али говоре другачије језике. 

Пинкер верује да постоје одређени принципи којима човек усваја језик, али се не слаже у 

потпуности са универзалном граматиком. Као добар пример Пинкер наводи глаголе: деца не 
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памте напамет само празне речи већ налазе логику у њиховим облицима. У енглеском језику се 

то презентује кроз правилне и неправилне глаголе, па тако деца често направе грешке додајући 

наставак -ed за прошло време на глаголе који су неправилни и не постоје у том облику. Пинкер 

верује да поседујемо одређене алгоритме који нам дозовљавају да сами стварамо нове 

комбинације које сматрамо логичним и да тако сами креирамо нове структуре. 

Оно што је заједничко код обојице лингвиста јесу теорије које говоре да постоји универзалност 

свих језика. Она се код Чомског назива универзалном граматиком, а код Пинкера се доказује 

мотивисаним грешкама и могућност стварања нових јединица на основу правила.  

 

 

Маша Ковачевић 4-6 

Начин функционисања језика и универзална граматика 

Од почетка еволуције данашњег хомо сапиенса, пре око сто хиљада година, у животу људи 

дошло је до драстичног пораста креативних способности и појаве симболичке функције у 

комуникацији. Ове промене остале су неистражене, а како су се тада људи селили из Африке у 

друге крајеве света, изгледа да смо наследили исти когнитивни и лингвистички потенцијал. 

Палеоантрополози сматрају да развој људске врсте није последица еволуције опште способности 

човека већ еволуције језика и да је управо језик појава која га разликује од животиња. 

Језик се развио нагло у еволуцији и као такав он има неке оптималне карактеристике. Чомски 

тврди да је језик једно потпуно универзално својство човека, настало по законима природе, за 

који нема аналогних система помоћу којих би се могао проучавати, као што се нпр. проучава вид 

или варење. То га чини јединственим и комплексним. Постоји разлог да верујемо да је језик у 

ствари као некакав рачунарски систем. Највеће питање лингвистике је да ли је то истина и ако 

јесте, како то доказати? Зато је будућност лингвистике усмерена ка проналажењу начина 

истраживања језика и његових варијација. 

Детаљно су проучени неки језици, али се на основу њихових особина не могу изводити сигурни 

закључци о свим језицима света. Могуће је само оквирно одредити нека својства и стања која 

разликују људски језик од осталих арбитрарних система симболичке комуникације и 

изражавања. Основна дефиниција језика јесте да је он спој звука и значења; умети користити 

језик у принципу подразумева разумевање и намерно произвођење сигнала са семантичком 

интерпретацијом. Циљ истраживања граматике једног језика јесте да се открије да се она састоји 
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од фонетске репродукције сигнала и семантичке интерпретације која му је додељена језичким 

правилима. Да бисмо то потврдили, најпре морамо да утврдимо границе универзалне фонетике, 

независне од сваког језика. Тек када их пронађемо, можемо истраживати правила која 

омогућавају спајање фонетске репродукције и семантичке интерпретације сигнала у једну 

граматику. Универзална граматика бави се управо тим правилима, то јест механизмима у 

природним језицима која одређују форму реченице. 

Стивен Пинкер додаје и то да, осим што служи за размењивање идеја, језик јесте и начин на који 

ми те идеје представљамо, којим ћемо интерпретирати наше мисли и одржавати међусобне 

друштвене односе.  

Чомски тврди да је језик природно урођена ментална структура, што представља концептом 

Language Acquisition Device (LAD), главном идејом нативистичке теорије2. Пинкер додаје да је 

суштина језика у томе да нисмо ограничени фиксном листом израза које морамо да памтимо и 

репродукујемо, већ имамо урођену способност да елементе говора које смо упамтили изменимо и 

комбинујемо да бисмо добили нову смислену јединицу. То се најбоље види на примеру деце која 

уче да говоре енглески језик, када на неправилне глаголе додају суфикс -ed. То је пример како 

правила која су урођена (LAD) диктирају усвајањем језиком. Такође је пример рекомбинације, 

појаве коју Пинкер сматра мотором који покреће језик, одређујући је као лингвистичка 

генеративност или креативност. Он тврди да је глагол неизоставан члан реченице, односно 

њена шасија и да се остали елементи додају како би се она изградила. По томе коју функцију има 

глагол можемо утврдити и коју функцију има реченица. 

Језик се састоји од онога што чујемо, односно звука, али то је само површни део језика. Његова 

есенција је у језгру, које чини скуп принципа који омогућавају бесконачан распон потенцијалних 

израза и оних који им дају одређена значења. Ти принципи називају се синтаксички принципи. 

Сваки човек развија свој говор и додаје му систем правила која одређују звучни облик реченице и 

њој својствен семантички садржај, што Пинкер назива specific linguistic competence (специфична 

језичка способност). Али то није све што чини језички перформанс, односно говор. Он је даље 

регулисан принципима когнитивне структуре, који нису у домену језика. 

 

 

                                                           
2 Представници нативистичке теорије верују да су језичке способности човеку дате на рођењу. 
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Милена Васиљевић IV-2 

Начин функционисања језика и универзална граматика 

Језик је једна од најважнијих способности којом се човек разликује од осталих живих бића, те је 

проучавање језика врло важно за разумевање саме људске природе. Према лингвисти Ноаму 

Чомском језици међусобно делују доста различито, али заправо функционишу према сличној 

шеми. Међутим, наћи доказе за постојање универзалне структуре језика није нимало лак задатак  

(за почетак, немогуће је испитивање на животињама јер оне немају сличне системе 

комуникација…). Детету је урођен механизам за усвајање језика, основни синтаксички принцип 

који гради изразе, који Чомски назива Language Acquisition Device. Главни изазов за будућност је 

спознаја људске природе која вероватно функционише као рачунарски систем, развијен по 

законима биологије и физике. Чомски сматра да је есенција језичке способности рекурзија; 

рекурзија је бесконачан скуп упарених фонетских и семантичких јединица генерисаних 

граматиком. Он сматра да не постоји језик на којем је могуће одредити одређену реченицу као 

најдужу јединицу која има значење.  

Термин „граматика“ се често двосмислено користи да означи интернализовани систем правила и 

опис језика лингвиста. Граматика је систем правила који представља одређено упаривање звука 

и значења. Граматика било којег језика садржи „уређаје“ који омогућавају формирање реченица 

произвољне сложености, а свака има својствену семантичку интерпретацију. Идеја да човек има 

„вербални репертоар“, залиху одговора које користи навиком у одговарајућој прилици, тотални је 

мит. Чомскијанска теорија универзалне граматике могла би се дефинисати као проучавање 

особина које имају граматике свих људских језика. Сваки појединачни језик користи врло слична 

и конкретна средства. 

Стивен Пинкер је специјалиста за неправилне глаголе: анализирао је 20.000 примера грешака које 

деца праве додајући типичан суфикс на неправилни глагол. Он покушава да открије код значења 

глагола (којe сматра постољем реченице) и како значење утиче на њихово коришћење у 

реченици. Ментални алгоритам бира речи из складишне меморије и гради различите комбинације 

које носе значење, зато и Чомски и Пинкер верују да је мозак рачунарски систем. Суштина језика 

је да човек није ограничен на фиксирану листу порука које треба да запамти и понавља као 
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папагај, већ користи креативност, рекомбинује елементе да би направио нову поруку. Пинкер 

сматра да је то машина која покреће језик у целини. 

Једно је сигурно, а то је да су ове теорије за сада само претпоставке и да ћемо тек у будућности 

доћи до одговора везаних за природу и функционисање језика.  

 

Ива Бекић 4-6 

Како функционише језик? 

Ноам Чомски је један од највећих светских лингвиста, назван „оцем генеративне лингвистике”. Чомски 

сматра да су се мислећи људи какви смо данас развили релативно скоро, у последњих 100.000 година. 

Њихов развој пратила је и појава језика, јер није могло да се напредује без комуникације. Дакле, срж 

људског сензибилитета, креативних и когнитивних капацитета јесте развој потпуно јединственог 

феномена − језика. 

Људи имају могућност да препознају језик и да га разликују од обичне буке. Слушајући непознати језик, 

лако уочавамо да је обликован слично неком језику који познајемо, тј. да сви језици имају калуп по коме 

су настали, да имају сличан, можда и идентичан дизајн. Чомски сматра да је звук само једна површинска 

карактеристика језика, а да срж језика чине фактори који нам омогућују да направимо бесконачни низ 

израза који имају одређено значење. Овим сазнањем је дошао до теорије универзалне граматике, према 

којој деца имају већ урођене граматичке структуре, заједничке свим језицима. Рађамо се са језичком 

способношћу (linguistic competence), а говор (linguistic performance) усвајамо. Чомски тврди да нема 

доказа за то да се компетенција са којом смо рођени може научити заједно са језиком које дете учи, већ да 

су они део људске природе. Верујући да се сваки човек рађа са тим предзнањем, ову карактеристику 

Чомски је назвао LAD (Language Acquisition Device). 

Рад Чомског у лингвистици имао је велики утицај на модерну психологију. Пошто лингвистика 

подразумева разумевање људске природе и когнитивних способности, Чомски верује да је тесно повезана 

са когнитивном психологијом.  

Стивен Пинкер, когнитивни психолог, базирао је своје проучавање људске природе на језику и попут 

Чомског верује да је језик специфична појава која нам отвара врата у шира знања о људској природи. 

Пинкер каже да у људском уму постоји ментални алгоритам који извлачи речи из наше меморије и прави 

комбинације тако да њихов редослед и избор имају смисао. Језик показује да људски ум функционише као 

компјутер, јер користи ментални алгоритам. 

Пинкер је проучавао грешке деце у творби глагола и начине на које их касније превазилазе. Он сматра да 

су те грешке пример рекомбинације, која је главни покретач језика. За Пинкера би „универзална 

граматика” значила да дете на специфичан и креативан начин тумачи и анализира говор који чује.  За 
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разлику од Чомског, Пинкер верује да су неке основне граматичке структуре урођене попут механизама за 

учење језика и прављење смислених реченица од буке коју прво чују, а да су остали синтаксички детаљи 

нешто што се учи даљим развојем и усложњавањем дететовог ума. 

 

Душан Поповић 4-5 

Начин и функционисање језика и универзална граматика 

Језик нам се на први поглед чини спонтаним. Долази природно и подразумева се. Међутим, ипак 

треба узети у обзир да је језик посебан феномен људске врсте. Како је могуће да постоји толико 

велики број језика на свету, које ми можда не разумемо, али их детектујемо као језике? Порекло 

језика једна је од најопскурнијих лингвистичких тема. Чомски и Пинкер двојица су тренутно 

најутицајнијих лингвиста и они нуде два различита виђења порекла језика. 

Према Чомском, језик је урођен – морао се развити код људи како би могли да се споразумевају. 

Он сматра да су језици различити на површини, али ми их опет видимо као језике. Међутим, када 

се дубље истраже, сви појединачни језици имају исту структуру и дизајн који он назива Language 

Acquisition Device (LAD). LAD је урођени апстрактни систем правила који им омогућава да науче 

матерњи језик. Постојање универзалне граматике, универзалног система правила не треба 

преиспитивати, али треба истраживати шта је она и колико је специфична за језик. Универзална 

граматика подразумева карактеристике граматике које нису специфичне само за један језик, већ 

важи за све људске језике. Чомски је покушао да утврди које су карактеристике универзалне 

фонетике, универзалне морфологије и универзалне синтаксе, међутим, последња два поља 

универзалне граматике нису довољно истражена. 

Пинкеров поглед на језик се разликује од Чомског јер сматра да се језик обнавља у свакој 

генерацији. Теорија еволуције не може објаснити урођеност језика, како тврди Чомски. Деца 

одрастајући усвајају језик око себе и прилагођавају га себи. Универзална граматика приказује 

структуре у људском мозгу које препознају принципе говора других људи и које покрећу 

круцијалан период у одрастању деце, када они заправо усвајају први језик. Но, и Чомски и 

Пинкер се слажу да је језичка способност људима урођена. 

Овај терен лингвистике није баш опипљив, самим тим је доста и неразумљив. Потребно је да се 

удуби у истраживање ове теме како би се она у потпуности разумела. Самим тим што је језик 

неодвојиви део свих нас, наших свакодневних живота и култура, потребно је да разумемо како 

функционише да бисмо га користили најбоље могуће. 
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II Језик и мисао 

Grammar of Happiness/Узбудљиви језик племена Пираха 

Једну од најинтересантнијих лингвистичких прича представља она о језику пираха3. Дејвид 

Еверет се међу припадницима овог амазонског племена нашао као мисионар; узбудљивост 

њиховог језика који нема друга времена осим садашњег, нема бројеве, нема придеве, никакве 

апстракције, али има реч за сваку биљку и животињу која их окружује, толико га је опчинила да 

је уместо неколико остао међу њима тридесет година и од верника постао атеиста. Еверет је 

такође открио да пираха нема рекурзионе изразе, што се коси са основним постулатом 

чомскијанског учења о рекурзији као једној од круцијалних универзалних особина језика. Ово 

откриће изазвало је бес и револт академског света. 

Ученицима је предложено да погледају узбудљив документарни филм о Еверетовом искуству са 

пирахом (Grammar of Happines, 2012) као подстицај за одговоре на неколико питања: Да ли се 

пираха, с обзиром на то да има једноставну граматичку структуру и ограничен вокабулар може 

описати као примитивни језик? Да ли постоје примитивни језици? Како функционише језик који 

има само презент? Како се броји у пирахи? Зашто је Еверет систем правила овог језика назвао 

„граматиком среће“? Шта је Еверет открио и покушао да докаже у овом језику? Каква је судбина 

научника који открије чињенице које могу да доведу у сумњу теорије ауторитета? 

 

Извори: 

https://curiositystream.com/video/1362 

 

Приложена је и књига Дејвида Еверета Don't Sleep, There Are Snakes (2008) у форми пдф.  

 

 

 

                                                           
3 Име засад без боље адаптације у српском језику. 

https://curiositystream.com/video/1362
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Ђорђе Гајић 4-2 

ПРИКАЗ ФИЛМА ,,THE GRAMMAR OF HAPPINESS’’ (2012) СА ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМ 

РЕКУРЗИЈЕ У МОДЕРНОЈ ЛИНГВИСТИЦИ 

Овај филм документарне природе, иако се бави лингвистичком темом, много је више од тога. То 

је филм који приказује једну нову, углавном непознату културу, али и утицај те културе на језик 

целог племена. За разлику од многих документарних филмова, у овом преовладава наративни 

део, то јест прича једног мисионара који је, покушавајући да покрсти један народ, заправо почео 

да се идентификује са њим.  

У време доласка Денијела Еверета у долину реке Амазон где се налази станиште племена Пираха, 

они су били један специфични народ који је обиловало срећом и смиреношћу. Минимални 

контакт са странцима омогућио им је да негују своју културу која је утицала на њихов посебан 

језик. Наиме, језик пираха је у сваком смислу другачији од свих светских и ,,узорних“ језика. Он 

показује прави диверзитет у комуникацији. Комуникација на језику пираха може се остварити 

говорењем, ,,зујањем’’, певањем, али и звиждањем. Такође, вокабулар овог језика је 

конвенционално ,,тежак’’ за учење, јер речи које звуче слично имају другачију акцентуацију и 

потпуно другачије значење. Тако на пример реч xaoói значи странац, док xáoói значи ухо, xaoóí 

кожа, xaóoi пoрука, и слично. Али, ту није крај занимљивостима овог језика. Они немају имена за 

боје, немају прошла ни будућа времена, као ни бројеве. Ово није показатељ да је овај језик на 

,,нижем ступњу развоја“ или да је овај језик ,,примитиван“, већ да је постојање ових категорија у 

граматици за тај народ крајње непотребно. Присутност презента као јединог глаголског облика 

указује на то да они живе комплетно у садашњости, без брига за будућност или жаљења у 

прошлости. Као што Денијел Еверет тврди, култура и околина обликују граматику и вокабулар 

језика: Пирахе знају сваку биљну и животињску врсту у њиховом окружењу, не само да знају 

њихова имена, већ их могу веома детаљно описати.  

Специфичност ове културе и језика утицали су на Еверета. Упркос његовој католичкој 

прошлости и поред свих мисионарских циљева, Еверет почиње да гаји огромну симпатију према 

овом народу, неприклоњеном ниједном богу нити идолу. Њихова филозофија живота њега је 

потпуно преобратила: „Бог је странац: не желимо га, а ни не треба нам“. Не само што није 

успео да покрсти ниједног припадника племена, него је сам изгубио веру под утицајем њиховог 

погледа на живот. 
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Међутим, није ово само прича о једном човеку који је почео да припада племену у којем је био 

мисионар. У овој причи провлачи се један битан лингвистички проблем: наиме, Еверет је открио 

да у језику пираха не постоји рекурзија, могућност грађења бесконачног низа нижих јединица у 

реченицу. Рекурзијом  можемо творити сложене низове попут: Ана је рекла да је Марко рекао да 

је Соња рекла да је Хелена рекла да је Милица рекла да јој се спава. Ова реченица технички се 

може бесконачно надовезивати. Према теорији универзалне граматике, рекурзија је појава која је 

карактеристична за сваки језик.  

Када је Еверет открио да пираха нема могућност грађења оваквих низова, настаје једно велико 

ривалство између њега и Ноама Чомског и његових бројних присталица. Еверет је постао 

контроверзна личност модерне лингвистике, чији су радови проглашени ненаучним и чак 

расистичким. Уз то, свако његово гостовање и предавање на универзитетима било је бојкотовано. 

Еверет је покушао да оправда своје име у оквиру науке и нашао начин да докаже своју теорију. 

Преко специјалног дигиталног програма унео је сваку реченицу језика пираха коју има на 

снимку, да би анализирањем тих граматичких структура могао да их упореди са могућим 

граматичким правилима тог језика (са или без рекурзије). Након три месеца, програм је анализом 

направио/генерисао најкомпатибилнију граматику овог језика и она апсолутно није имала 

могућност рекурзије (у реченицама нису пронађени везници као што су ,,и’’ и ,,или’’).  

Иако је Еверетова тврдња доказана, Чомски је, наравно, није прихватио. Трудећи се да спасе свој 

углед и своју теорију, Чомски одбацује Еверетова истраживања под изговором да програм није 

довољно компетентан за анализу и чак на неки догматски начин и даље пропагирао своје идеје.  

Ова тема је на одличан начин спроведена кроз занимљиву и дирљиву филмску причу о племену 

Пираха. Филм The Grammar of Happiness је савршена комбинација научног приступа и филма 

која привлачи гледаоце и може да их заинтересује за један познати лингвистички проблем.  

 

 

Јелена Милојевић IV-5                                                                      

Пираха, „исправни“ језик  срећног племена 

Данијел Еверет, амерички лингвиста, седамдесетих година 20. века је као мисионар стигао на 

обалу реке Маиси, притоку Амазона и упознао се са народом Пираха. Народ Пираха говори 

сопственим језиком и има приличну аверзију према свакоме ко је странац. Њихов начин живота 

је прилично слободан и, могло би се рећи, номадски. Себе називају ,,хијаити“, што у преводу 
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значи ,,исправни“, а свој језик називају ,,апагаисо“. Споразумевају се песмом, мумлањем и 

звиждуцима. Одбијају сваки утицај савремене цивилизације. На почетку филма ,,The Grammar of 

Happiness“ (2012) наводи се да је то што носе одећу у ствари њихов једини уступак савременој 

цивилизацији. Пред крај филма се види да то није баш тачно, јер су с временом прихватили 

помоћ бразилске владе у виду модерне технологије (добили су тоалете, мотор за воду, телевизор 

и школу са учитељем португалског језика) која може значајно да утиче на то да се изгуби дуго 

чувани идентитет њихове културе.  

Пираха је народ који живи искључиво у садашњости и сваку њихову активност диктирају 

тренутне потребе. Њихова је срећа у томе што не брину о прошлости нити о будућости, према 

сведочењу њиховог језика који у систему времена има само презент. То је јако утицало на 

Еверета јер је он, као посвећени верник, дошао са намером да донесе Библију у културу која Бога 

сматра странцем и покушао је да преобрати и христијанизује ово дивље племе. Крајњи исход је 

да је та група успела њега драстично да промени, мисионар се одрекао вере и постао атеиста. 

У језику пираха не постоје боје, перфекат, футур, нема ни бројева. Има много хомонимских 

парова са више значења, а оно што помаже да се значења разликују јесте интонација којом се реч 

изговара. Они имају име за сваку врсту биљке или животиње која се налази у њиховом 

окружењу. Еверету је требало доста да научи овај језик. Заинтересовало га је одакле људски језик 

потиче, шта нас чини људима и тврдио је да култура може да утиче на граматику неког језика. 

Веровао је да пираха нема рекурзију − способност да се реченица комбинује унедоглед. То значи 

да тај језик крши једно од основних правила општељудског језика и наилази на отпор Ноама 

Чомског и академика који заступају теорију универзалне граматике. Еверет је доживљавао јако 

велики број осуда због своје идеје.  

У циљу даљег истраживања и доказивања своје теорије, Еверет је требало да се врати у племе са 

филмском екипом, али му је бразилска влада то забранила. Један тим стручњака је радио на 

преслушавању раније снимљених реченица не би ли утврдили постојање рекурзије у граматици 

тог језика. Потврђено је да већина реченица одговара граматици без рекурзије. Затим, 

преслушавањем је утврђено да реченице немају сложену синтаксичку функцију. Без обзира на те 

доказе, академици и лингвисти и даље нису хтели да прихвате ту идеју и субјективно речено, 

испали су неправедни према Еверету. Међутим, не треба одустати од тога да ће његова теорија 

једног дана заживети. 
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Ђурђа Петковић 4-6 

Пираха 

Пираха је староседелачко, малобројно племе које насељава обале Амазона у бразилској прашуми. 

Претпоставља се да су потомци Мура од којих је потекао и њихов језик, једини преживели из 

мурске језичке породице4. Током година Пираха су имали минималан контакт са људима, све док 

се нису учинили занимљивим страним истраживачима. Данас су Пирахе делимично почеле да 

прихватају модерне утицаје, али су и даље задржали језик и станиште. 

Данијел Еверет је први пут ступио у контакт са овим племеном 1977, када се доселио међу њих са 

својом породицом. Њихов први задатак је био мисионарски, учење језика пираха и покушај 

превођења Библије на пираху како би христијанизовали племе. Али, с временом Еверет увиђа 

грешку у томе и посвећује се племену на другачији начин. Почињу да га занимају појединости и 

непоновљивости у језику овог народа. Користио је искуства претходних мисионара, али био је 

први који је у потпуности успео да овлада језиком и упозна њихову културу. Међутим, његова 

истраживања донела су врло контроверзне закључке за постојећи, већ установљен приступ у 

теорији лингвистике, али и поставила неизбежна питања. 

Пираха је један од неколико језика у којем не постоји нумерички систем. Пирахе не могу рећи да 

имају једно или двоје деце. Не могу ни да кажу колико их има у заједници. Једино што могу јесте 

да именују „мало“ или „много“. Еверет је десетак година покушавао да науче Пирахе да броје, 

али без икакавог успеха. Њихов концепт бројања једноставно није био исти као наш. Значење 

појмова „мало“ и „много“ везује се за одређене количине. У експерименту у којем су бројали 

калеме, Еверет је схватио да је „много“ количина која прелази седам комада нечега, а да је све 

испод четири „мало“. Пирахе немају ни имена за боје; користе наједноставнији заменички систем 

(ја, ти и  он/она),  који највероватније није  из њиховог језика; немају начин да искажу прошлост 

и будућност, већ само садашњост и то најједноставнијим облицима; неке речи се разликују само 

по тоналитету; њихова култура нема фантастичне и митске приказе и приче, већ се базирају само 

на ономе што виде (имају посебне наставке за облик глагола ако је говорник био сведок догађаја 

о коме говори)... Еверету је било посебно занимљиво што није окрио  рекурзију у пирахи, чиме се 

може оповргнути и досада најчвршћа лингвистичка теорија Чомског о универзалности језика. 

LAD или Теорија универзалне граматике подржава мишљење да је језик урођен и да има 

                                                           
4 Оваква судбина пирахе га данас одређује као изоловани језик. 
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одређено место у људском мозгу. Универзална граматика, посебно појам Language asquisition 

device/LAD представља најосновније граматичке обрасце који су срж сваког језика, без обзира на 

његове друге особине. Чомски је издвојио рекурзију као једну од основних особина језика.  

У својим истраживањима, преводима и записима на језику пираха, као и на основу дугогодишњег 

живота у заједници са племеном, Еверет је приметио да овом језику недостаје управо та 

синтаксичка особина. Културолошке навике су оно што одређује начин размишљања и језик овог 

племена. Овим закључком, Еверет се надовезује на истраживања Едварда Сапира и Бенџамина 

Ли Ворфа, тј. њихову хипотезу језичке релативности. Али, да ли је Еверет био у праву? 

Многе лингвисте је ова прича подстакла на даља истраживања, неке у жељи да потпуно унише 

Еверетову идеју, а неке јер сматрају да се ниједна нова теорија не може олако одбацити. 

Међутим, нико није дошао до коначног решења.  

Професор Тед Гибсон са Технолошког института у Масачусетсу покушао је да преко огромне 

базе података сакупљане на основу снимака говорника пирахе провери постојање рекурзије. Иако 

није успео да је пронађе, он и многи други су се сложили да то не мора бити коначан одговор. 

Као потенцијалне проблеме представља: валидност превода, недовољан број транскрипата, али и 

непостојање адекватне опреме за истраживање. Неки лингвисти напомињу да, чак и ако успе да 

се потврди одуство рекурзије у пирахи, то неће бити довољан аргумент да се цела теорија 

Чомског оповргне. 

 

 

Ивана Велов 4-6 

Есеј о документарном филму „THE GRAMMAR OF HAPPINESS“ 

Пираха је племенска заједница која живи у четири села раштркана око реке Маиси, притоке реке 

Мадеире у Амазонији. Као вековима изоловано племе, говоре само својим језиком. Међусобно 

комуницирају на различите начине: говором, певушењем, певањем и звиждањем. У језику немају 

будуће нити прошло време, већ се све своди на садашњост (презент). Значење речи разликују 

тоновима (нпр.длан-xaooi, уво-xaааoi, странац-xaoi), не постоје речи за боје, а нарочито је 

занимљиво што немају нумерички систем. Сваком припаднику овог племена је довољно сазнање 

да постоји мало или више нечега. На пример, мајке не знају да наведу број своје деце.  

Боравећи међу Пирахама, Дaнијел Еверет је покушао да објасни јединствене карактеристике овог 

језика. Тврдио је да је пронашао граматичку аномалију – овај језик нема рекурзију, особину која 
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подразумева могућност да се безброј мисли споји у једну реченицу и дозвољава понављање у 

бесконачност (нпр. Видео сам Милицу; Петар је рекао да је видео Милицу; Марија је рекла да је 

Петар рекао да је видео Милицу; Стефан је рекао да је Марија рекла да је Петар рекао...). 

Међутим, ако у језику постоји ограничење величине реченице, нема ни рекурзије, а пираха је 

управо такав језик.  

Тврдњом да је пронашао граматичку аномалију у пирахи, Еверет се супротставља теорији 

универзалне граматике Ноама Чомског према којој је рекурзија основна особина свих људских 

језика. Еверет верује да се структура језика, односно сама граматика налази у људском геному. 

То је нешто са чиме се рађамо. Сви људски језици, независно од површинских разлика, деле 

заједничку дубинску структуру. Ипак, Еверет је преко пирахе хтео да докаже да рекурзија не 

мора бити универзална особина људског језика и тиме се од чомскијанске теорије удаљио.  

Еверетова главна питања су била: Шта нас чини људима? Одакле наш језик долази? Да ли се он 

развија одједном или еволуцијом? Сматрао је да култура једне заједнице не утиче само на 

лексику, већ и на целу граматику језика, а пираха је чист пример овога.  

Правила у језицима наизглед немају много заједничког са појавама у култури различитих 

заједница. У неким језицима глагол стоји на крају реченице, у другима на почетку, објекат и 

субјекат замењују места... (нпр. I eat bread; I bread eat...). Култура генерално не утиче на овакве 

особине језика. Међутим, неке језичке црте пирахе у вези су са њиховом филозофијом живота, 

што се рефлектује у језику. Они живе у садашњости, не интересује их прошлост и не брину шта 

ће се десити у будућности. Управо зато и имају само презент у систему времена. 

МИТ (MIT - Massachusetts Institute of Technology)5 започео је истраживање које је требало да 

потврди или одбаци Еверетову теорију. Професори овог института развили су програм који би им 

омогућио граматичку анализу пирахе. Истраживање је започето анализом старих снимака. Око 

1500 реченица је било анализирано и састављена је база података. Програм је генерисао преко 

милион могућих комбинација и правила овог језика. Циљ је био наћи систем правила који 

највише одговара реалном стању у језику. Ако овој откривеној граматици буде фалила рекурзија, 

Данијел Еверет ће доказати своју хипотезу. Након три месеца истраживања, компјутери су 

завршили са анализом. Рекурзија није пронађена. Нису нађени никакви облици ни неколико 

карактеристичних обележја рекурзије.  

                                                           
5 Занимљиво је да је реч о матичном универзиту Ноама Чомског, на коме је провео читав свој радни век. 
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Међутим, за Еверетове критичаре, ова открића нису била довољна. Чомски сматра да Еверетово 

откриће има неколико недостатака. Један се односи на метод тестирања, а друго, не може бити 

сумње да се језик заснива на рекурзивној процедури.  

Иако је хипотеза Еверета о постојању граматичке аномалије у пирахи наишла на критике од 

стране најпознатијих лингвиста савременог света, не може се одбацити у попуности. Наиме, 

резултати истраживања са МИТ-а, донекле поткрепљују ову хипотезу, што се никако не може 

оспорити. Такође, не могу се занемарити специфичности језика које га по много чему одвајају од 

осталих, као што су одсуство времена, боја, бројева... Нажалост, имајући у виду да је племе 

Пираха све изложеније утицајима савремене цивилизације даље истраживање у овом домену 

више није исто.  

 

 

Тамара Арбутина  4-2 

Језик племена Пираха 

Неки језици се сматрају примитивним зато што имају врло једноставну граматику или лексику. 

Један од таквих језика је и језик племена Пираха. Племе Пираха живи у областима амазонске 

прашуме, далеко од остатка света и модерне технологије. Нису од њега само просторно 

дистанцирани, већ и културолошки. Њихова свакодневица је живљење у складу са природом. То 

је било довољно да заголица машту лингвисти Денијелу Еверету да крене пут њиховог села и 

упозна се са њиховим малим универзумом. Тамо је са својом породицом био више пута и 

истраживао овај специфични језик. Открио је доста о њиховом животу, култури, па самим тим и 

о језику.   

Пирахе комуницирају на више начина: говоре, певају, чак и звижде. Пираха им је први и матерњи 

језик. Неке речи њиховог језика су истог облика, а означавају различите именице у зависности од 

тона. Такође, Еверет је открио да у њиховом језичком систему нема имена боја. Немају ни 

бројеве (када би их питао колико нечега има, они би само одговарали прилозима за количину: 

мало или пуно; мајке не знају колико деце имају, али зато знају сва њихова имена), ни глаголске 

облике за прошлост и будућност. Али, све ове уникатне карактеристике њиховог језика Еверет 

објашњава начином живота. Они користе само презент, због тога што живе у садашњости, не 

оптерећују се прошлим дешавањима, нити брину за будућа. Можда не користе лексеме за 

савремену технологију, али зато знају сваку животињску и биљну врсту која их окружује и знају 
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све начине да се сачувају од опасности. Дакле, користе онолико компликован језички систем и 

знају онолико лексема колико је њима довољно за свакодневни живот. Пираха потврђује 

чињеницу да ниједан језик није примитиван. 

Увидевши све карактеристике необичног језика, Еверет је схватио да можда његова сазнања могу 

довести до промене у нашим досадашњим начинима погледа и схватања језика. Наиме, он се 

„сукобио“ са творцем свепризнате теорије универзалне граматике, Чомским. Чомски је изнео 

теорију универзалне граматике као генетске компоненте. Према њој, сви језици имају 

универзалну граматику, а једна од универзалних особина је и рекурзија, могућност низања 

предикатских реченица у комуникативне. Међутим, пираха не даје доказе о њеном постојању. Тај 

језик има врло једноставне реченице, нема способност да се реченица наставља и усложњава. 

Ако се докаже да бар један језик нема рекурзију, онда се она никако не може сматрати 

универзалном основом људског језика, и то је било проблем. Као и увек, тешко је променити 

јавно мњење, те Еверет наилази на бројне осуде. Али, он иде даље. 

Служећи се примером овог језика покушава да докаже да култура може утицати не само на 

лексику, већ и на граматику читавог језика. Упознао је Теда Гибсона са којим је покренуо 

посебан програм за анализирање језика. Саставили су велику базу са примерима реченица пирахе 

помоћу које ће извући главна граматичка правила овог језика. Дошли су до закључка да овај језик 

нема рекурзију, јер нема комплексну синтаксичку структуру. Из овога се види да људски језик не 

мора бити рекурзиван. Али, то и даље није било довољно да се обори теорија Чомског, није 

општеприхваћено, тако да ово засад остаје само претпоставка. 

У међувремену, Еверету је забрањено да посећује племе. Увођењем струје технологија им даје 

могућност да помоћу микроскопа идентификују појаву маларије, што је добро, али са друге 

стране, технологија им мења културу. И на крају, овај језик постао је „умирући“ језик, а и 

Еверету и нама остаје само нада да неће нестати из језичке слике света. 

 

 

Никола Остојић 4-6 

Еверет и племе Пираха: Граматика среће 

Филм Граматика среће бави се подухватима Данијела Еверета, мисионара из Америке. Када се 

оженио Еверет је одлучио да заједно са женом буде мисионар чији је задатак ширење католичке 

вере.  
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Њихова прва мисија било је Пираха, племе изоловано од остатка света, с којима ће провести 30 

следећих година. Пираха је било племе настањено у дубинама Бразила, у Амазонији. Припадници 

овог племена живе потпуно јединственим животом. Не напредују као заједница и не развијају се, 

већ остају верни начину живота какав су водили одувек. Због једноставности и приземности 

њиховог стила живота Еверет ће схватити да његова мисија над њима губи поенту, јер је вера 

коју хришћанство пружа потребна онима који су изгубљени и не знају свој пут, што није био 

случај са овим племеном. Они су били задовољни и комплетни сами за себе.  

Језик овог племена засигурно је и најинтересантнија ствар коју је Еверет открио. Њихов језик не 

састоји се само од говора већ користе звиждање, мумлање и певање у разним тоналитетима да би 

се споразумели. Немају имена за боје или за бројеве, већ само исказују има ли мало или много 

нечега. Немају будуће нити прошло време, генерално језик им је доста другачији од било ког на 

који је наша цивилизација навикла. Најбитније од свега, не верују ни у каквог бога, нити ишта 

ванземаљско, већ само у ствари које их окружују, саму природу, што се може видети у прилично 

дивергентним називима биљака, окружења, река и именима за различите природне појава. 

Пирахе су имале посебне наставке за облик глагола који означавају радњу чији је говорник 

очевидац. Зато нису могли да прихвате нити да разумеју Библију: на њиховом језику се није 

могло рећи шта је Исус говорио на тајној вечери јер то нико од њих није видео! Што је више 

времена Еверет проводио с њима, то је све мање био верник. На крају је потпуно престао да 

верује.  

Еверету је доста ствари било чудно код језика пираха. Након дугогодишњег истраживања био је 

сигуран да језик пираха нема рекурзију, појам који је увео највећи лингвиста свих времена Ноам 

Чомски и који подразумева да реченица може имати бесконачно много мањих реченица у себи. 

Рекурзија је једна од основних постулата теорије универзалне граматике. Сви људски језици 

имају нешто заједничко што их одваја од животињског начина споразумевања. Еверет је тврдњом 

о одсуству рекурзије у језику пираха оповргао теорију Чомског, која доминира лингвистичким 

светом откада је представљена. Нажалост, Еверет никада није успео да добије апсолутни и 

сигурни доказ који би потврдио његово откриће пред линвистичким светом. Чак и језички 

софтвер који је попунио корпусом снимљеним док је изучавао племе, није успео засигурно да 

докаже да нема рекурзије, нити да је има. Лингвистичким критичарима није било довољно то 

што им је Еверет представио. Дебата никада није завршена, а Чомски је арогантно одбацио овај 

напад на своју теорију.  
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Приступ племену је потом био забрањен свим мисионарима, а посебно Еверету; он није успео да 

сруши давно постављене стубове у лингвистичком свету, али ће његов подухват остати заувек 

запамћен као племенити чин вечне потраге за новим знањима. 

 

 

Наталија Томић 4-2 

Чудно племе Пираха 

Пираха је мало племе од 400 људи који живе дуж притоке Амазона у четири села. Њихов језик је 

јако специфичан, може се да се говори, пева или звижди, немају перфекат ни футур, јер су, према 

речима Данијела Еверта, потпуно препуштени тренутку и не брину за будућност. Поред овога, 

немају ни речи за боје нити бројеве, што видимо у сцени филма The Grammar of Happiness када за 

велики број удица само кажу „неколико” и „много”. Оно што имају јесу имена за сваки облик 

флоре и фауне који се може наћи у њиховим крајевима, а знају и где шта могу да нађу, као и шта 

је јестиво, а шта не, итд.  Припадници овог племена не желе да се прилагоде спољашњем свету и 

једино што су прихватили је одећа. Не воле ни често да примају странце, међутим, са Еверетом 

су израдили посебан однос. Еверет је један од само троје људи ван племена који су научили да 

говоре пираху. Он је свој живот посветио истраживању њиховог језика и тиме се бави већ 30 

година. На почетку циљ му је био да преведе Библију на њихов језик и да доведе хришћанство у 

долину Амазона, међутим, на крају је ипак постао атеиста, увучен у безбожни свет среће народа 

Пирахе.  

Преко овог језика Еверет је покушао да оповргне теорију о рекурзији Чомског, оца модерне 

лингвистике, будући да је, учећи га, схватио да он заправо нема рекурзију (могућност везивања 

реченица напоредним везницима унедоглед). 

Чомски је у својој теорији универзалне граматике тврдио да је рекурзија заједничка особина свих 

језика. Такође је тврдио да је универзална граматика нешто са чим се родимо и да је иста за сваки 

језик. Еверет, са друге стране, мисли да је граматика, као и вокабулар, под јаким утицајем 

појединачних култура. Проблем је што научна јавност сувише поштује Чомског и не жели да 

оповргне његове тезе. Када се Еверет овоме супротставио, његове су идеје одмах одбачене, 

његова предавања бојкотована, а од организације која се брине о овим племенима је тражено да 

му не дозволе да иде код њих. Еверет јесте био одбијен, али његови људи су могли да оду и да 

сниме оно што им је било потребно. По повратку, међу Пирахама затичу другачије стање, школу 
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где уче да броје и уче португалски, струју, телевизор, купатила… Ове новине имају добре 

последице (бољу контролу болести, мање умирања), али и лоше (њихова култура почиње да губи 

јединственост).  Језик народа Пираха анализиран је у специјалном софтверу ради потврђивања 

хипотезе Чомског или Еверета. Анализирањем око хиљаду реченица они покушавају да нађу 

најсличније тачке њиховог језика са неким другим. Након више месеци, долазе до закључка да не 

постоји ништа што би потврдило да овај језик има рекурзију. Ипак, научницима то није довољан 

доказ и даље не желе да преиспитују уверења Чомског и прихвате Еверетове тезе као достојне 

разматрања.  

 

 

Ива Јовановић 4-6 

Граматика среће 

Дубоко у амазонским шумама, уз ток реке Маици, живи племе Пираха. Ово племе броји око 400 

припадника распоређених у четири села дуж реке. Португалски мисионари су их пронашли пре 

око 300 година. Дуго је ово племе одбијало било какав контакт са остатком света, све до 

педесетих година прошлог века када им је била потребна медицинска помоћ. 

Мисионар и лингвиста Данијел Еверет је, заједно са својом женом, 1977. године први је пут 

посетио племе Пираха. Живео је у њиховој близини неколико година и упркос првобитном 

неслагању, успео је да придобије њихове симпатије и научи њихов специфичан језик. Тиме је 

постао један од три говорника језика пираха који није припадник племена (он, његова тадашња 

супруга и мисионар чији је посао он тад преузео). О његовом животу са племеном снимљен је 

филм који се зове Граматика среће.Тако је Еверет доживљавао овај оптимистични народ. 

Његов учитељ пираха језика је био Кохои, један од старијих припадника племена. Како је све 

више упознавао језик и културу племена, овај лингвиста је схватио да је њихов језик потпуно 

другачији од било ког на свету.  

Пираха може да се говори, мумла, пева и звижди. Оно што је још специфичније јесу његови 

недостатци: немају речи за боје, немају будуће и прошло време и немају бројеве. Еверет је брзо 

схватио да њима бројеви ни не требају, јер су они богати другим знањима као нпр. да до детаља 

познају сваку врсте биљке и животиње која их окружује. То је оно што је њима и потребно за 

живот. Такође, они живе у садашњости и све што раде, раде импулсивно према тренутним 

потребама. Не размишљају о прошлости, нити брину о будућности па им самим тим им не треба 
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прошло и будуће време. Управо овакав однос према стварности Еверет је назвао граматиком 

среће. 

Првобитни Еверетов циљ по доласку у племе Пираха био је да их упозна са Исусом и 

хришћанством, али они су то одлучно одбили сложно изјавивши: ,,Бог је странац. Не знамо га и 

не желимо га”. Даниел је био одушевљен њиховим начином живота и тиме што су живели 

најједноставније могуће, а били срећнији од већине других цивилизација. Уместо да их 

конвертује, они су конвертовали њега. Од великога верника постао је атеиста и одлучио да усвоји 

њихов начин поимања света.  

Вративши се у цивилизацију и посветивши се академском животу, овај лингвиста се посветио 

проучавању језика овог племена. Дошао је до закључка који је могао озбиљно уздрмати 

лингвистичку јавност тиме и идеје највећег лингвисте свих времена, Ноама Чомског. 

Чомски је у својој теорији универзалног језика (која је општеприхваћена међу лингвистима) 

рекао да је могућност рекурзије основа сваког људског језика и да је то оно што спаја све језике 

на свету. Рекурзија је могућност да се понови безброј предикатских у једној комуникативној 

реченици. Ова идеја доминира лингвистиком више од 50 година.  

Својим је открићем потпуно опонирао овој идеји и тиме покренуо једну од већих дебата у 

лингвистичком свету. Он тврди да, ако у језику можеш да покажеш да постоји највећа реченица и 

да не може бити већа, онда тај језик нема рекурзију. Тај језик јесте језик пираха. 

Ова дебата је трајала годинама и било је много покушаја да се провери Еверетова тврдња, али је 

он имао доста препрека. Након што је објавио рад, добијао је писма мржње, а једна група 

америчких лингвиста га је чак оптужила да води расистичко истраживање. Ово је довело до 

многих компликација па чак и до тога да му забране посете племену, што је била болна вест и за 

њега и за Пирахе који су га много поштовали и волели. 

Један од најважнијих покушаја да се овај спор реши био је експеримент Теда Гибсона и колеге 

Стива Пиантадосија. Они су имали идеју да направе велику базу података у којој ће бити снимци 

језика пираха. Селектовали су велики број примера (неке са рекурзијом и неке без) и онда 

испитивали са којом се граматиком овај језик на основу снимака највише поклапа. Након три 

месеца посла, на основу њиховог истраживања могли су да потврде Еверетову теорију, пошто 

нису нашли никакав доказ рекурзије у језику пираха. Ипак, ово лингвистима није било довољно и 

они су ове резултате истраживања одбили, а разлог им је био да су ова два научника користили 
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нову методу која нема никакве претходне успехе који би могли да је подрже и да докажу њену 

исправност. 

За све то време после триста година племе Пираха је почело да мења свој начин живота. 

Бразилска влада им је поклонила здравствене клинике, кров над главом и тоалете, увела струју, 

телевизију, па чак и школу да би учили уче португалски језик и бројеве. Они су ове промене 

прихватили, али већина племена и даље настоји да очува своју јединствену културу. 

Тако исход ове дебате остаје и дан-данас нерешен као и питање да ли ће наш мисионар поново 

угледати обале реке Маици и на њима своје насмејане пријатеље…а и да ли ће ово племе подлећи 

утицајима спољашњег света или ће сачувати своју граматику – граматику среће? 

 

 

 Тара Чучковић 4-6 

О документарцу „The grammar of happiness“, језику пираха и његовој 

лингвистичкој проблематици 

 

Пираха (Mura Pirahã, Pirahan, Pirahá, Hiaitíihi), племе је америчких Индијанаца са реке Маиси, 

Маникоре и Капања из централне Амазоније у Бразилу. Себе називају Hiaitíihi, а језички су им 

најсроднији Мура Индијанци. Пираха језик има 150 говорника6, али је етничка популација чак 10 

пута већа. Њихов народ живи у петнаестак села дуж реке Маиси изоловано од цивилизације и 

баве се ловом, риболовом и сакупљањем плодова. Овај народ дошао је у жижу академске, 

односно антрополошке јавности као носилац традиције једног изузетно занимљивог језика, 

културе, животне филозофије и начина живота. Давне 1977. амерички лингвиста и мисионар, 

Данијел Еверет, заједно са својом породицом, преселио се у Бразил како би проучавао живот и 

језик народа пираха. Његов тамошњи живот текао је врло турбулентно услед незадовољства 

аутохтоног становништва доласком придошлице, који је притом доносио своју веру, своју 

филозофију и свог Бога, спреман да их преобрати у себи сличног. Међутим, уместо да он 

промени њих, они су неочекивано довели до промена у његовом поимању живота. Изгубио је 

веру у Бога, одвојио се од породице, што је уследило разводом од жене с којом је у браку провео 

35 година. Почео је да следи њихов поглед на свет, издвојен од остатка света и одбојан према 

                                                           
6 Тврдња заснована на подацима из Етнолога, www.Ethnologue.com 



29 

 

свему страном, па и Богу, јер га овај народ не познаје, он га се плаши јер је странац. Народ 

Пираха не удара главу размишљајући о сутрашњем дану, већ живи у садашњем тренутку и у 

потпуној је хармонији са природом, познаје је и на њу се једино ослања. Међутим, да би се 

упознао са њиховом животном филозофијом, Еверет је прво морао да збаци титулу странца за 

становнике, што је био дуг и напоран процес, и дан-данас, он је један од неколико нематерњих 

говорника.  

Проучавајући њихов језички систем, уочио је неправилности у односу на остале језике света, што 

ће се касније показати као проблем у односу на теорије највећег лингвистичког могула, Ноама 

Чомског, чији се постулати сматрају аксиомима модерне лингвистике. Наиме, Еверет је уочио 

недостатке у тврђењу Чомског да је сваки језик света организован по систему рекурзије, односно 

способности језика да спаја реченице и тако настави мисао у бескрај, јер пираха такву врсту 

карактеристике није показивао. Када је Еверет објавио своја истраживања са идејом да теорија 

универзалне граматике мора бити ревидирана, наишао је на бројне несугласице, исмевање, 

претње и оштре критике следбеника Чомског. У прилог закључку да је пираха заиста непоновљив 

језик Еверет је додао још неке његове особине – овом језику недостаје нумерација, те за било 

коју количину користе изразе „неколико“, „мало“, „много“ итд. У њиховом свету бројеви немају 

значење и непотребни су. Лексика овог језика почива на тоналитету с којим се изговара, значење 

речи зависи од начина којим је она речена. Поред тога, овај језик може да изрази само 

садашњост, што је још једна последица њиховог погледа на свет, будућег и прошлог времена 

нема, исто тако у пираха језику не постоје речи за боје. Једна од занимљивих особина му је и да 

се неке речи могу артикулисати звиждуком. Није било лако доћи до ових закључака и Еверет је 

читав живот посветио проучавању овог племена не би ли ухватио неку алгоритамску правилност 

која би помогла да се овај језик лакше тумачи и систематизује. Његова хипотеза и даље стоји, и 

након многих истраживања заиста се може рећи да је он био на прагу једне нове научне истине, 

која би оповргла и Чомског и све његове лингвистичке противнике.  
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III Смрт језика/лингвицид 

Са појмом лингвицида/смрти језика ученици су се упознали на почетку године: лингвицид је 

(нагла) смрт језика која настаје због рата, политичких прилика, верских сукоба или природних 

катастрофа. Није необично да језик нестане, као што су нестали неки народи из историјске слике 

света, али сценарио који предстоји скоро половини светских језика јесте: сви ће нестати. Како 

пише Дејвид Кристал, 96% становника на Земљи говори 4% укупног броја језика, закључујемо да 

постоји велики број језика који је угрожен (http://www.davidcrystal.com/).  

Проблем смрти језика осветлили смо из новог угла. Као подстицај за дискусију предложен је 

филм Лингвисти (The Linguists, 2008), који прати двојицу америчких лингвиста, Грега Андерсона 

и Дејвида Харисона на путу у истраживању угрожених језика (endangered languages), на ивици 

нестанка.  

На основу којих критеријума сматрамо језик угроженим? Зашто језици нестају из језичке слике 

света? Шта све нестаје смрћу последњег говорника једног језика? Како сачувати угрожени језик? 

Ово су нека од питања у нашој лингвиситчкој дискусији. 

 

Као подстицај за размишљање предложени су извори: 

 

https://www.ethnologue.com/language/glv 

https://www7.123movie.uk/the-linguists-2008/ 

 

Кристал, Дејвид (2003). Смрт језика. Београд, Библиотека 20.век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davidcrystal.com/
https://www.ethnologue.com/language/glv
https://www7.123movie.uk/the-linguists-2008/
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Ива Бекић IV-6 

Лингвисти и смрт језика 

Филм The Linguists („Лингвисти”) бави се језицима који изумиру и сакупљањем последњих података о 

њима. Прати причу двојице лингвиста, Грега Андерсона и Дејвида Харисона, који обилазе свет у намери 

да направе снимке последњих говорника неколико умирућих језика: чулимског (Chulym, Сибир), 

чеме(х)уеви (Chemehuevi, Аризона), соре (Sora, Индија) и калаваје (Kallawaya, Боливија). 

Смрт језика  подразумева изумирање једног језика, тј. нестајање његових изворних говорника. Дакле, 

мртви језици су они који се више не говоре, иако могу и даље да се појављују у неким писаним изворима,  

у одређеним научним областима, медицини итд. То су језици попут латинског, старогрчког, санскрита и 

др. Угрожени језици (еndangered languages) полако престају да се употребљавају, јер престају да се 

преносе на потомство као први, матерњи језик, Л1, а већина говорника су старији људи. Лингвисти у 

филму, Андерсон и Харисон, потврђују познату истину: на свету постоји преко 7.000 језика, од којих 

већина неће опстати до краја XXI века. Путовали су у Сибир како би истраживали чулимски, за који нису 

били сигурни да се и даље употребљава, пошто су последњи подаци о њему датирали из шездесетих 

година XX века. Када су допутовали у село у коме је живела чулимска заједница, нашли су укупно девет 

говорника, а нажалост, до премијере филма преминуло је још четворо. Чулимски никада није имао своје 

писмо, већ се њиме само говорило. Најмлађи снимљени говорник, педесетодишњи Васја, покушао је да 

састави чулимско писмо по узору на руску ћирилицу, али је под притиском околине од тога одустао. 

Опстанак сибирских језика, између осталог и чулимског, угрожен је због бројних социјалних, економских 

и политичких фактора. Један од главних узрока је што су млади, којима је ово матерњи језик, одлазили на 

школовање у удаљене интернате и прелазили на руски језик. Због тога језик, обичаји и култура ових 

народа, уместо да се преносе на децу, изумиру. Деца се уче да им локални језици неће бити од велике 

користи, они се чак и забрањују. Заборављање језика представља губитак идентитета неког народа.  

Уместо да се знање матерњег језика негује паралелно са учењем других, често се подстиче искључиво 

учење другог језика. Такав је случај са сора језиком у Индији, који нестаје јер његови говорници прелазе 

на енглески и хинди.  

Како има око 300.000 говорника, сора није толико близу изумирања као чулимски, али познато је да 

велики језици као што је енглески могу да прогутају језик мањих заједница без изузтека. Говорници соре 

живе у племенима, изоловани од остатка света и потребна је посебна дозвола да им се дође у посету.  

Специфичност овог језика  јесте могућност да се једна цела реченица искаже једним глаголом. Такође овај 

језик је посебан по начину бројања, с обзиром на то да се у њему користи бројни систем са основом 12, 

тако да би бројеви после 12 гласили дванаест један (13), дванаест два (14), итд. Користе бројеве 12 и 20 да 

би градили веће бројеве, као нпр. двадесет десет (30), двадесет дванаест (32), а најкомпликованији је број 

93 који гласи четири двадесет дванаест један.  
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О чемеуевију се не зна много, пошто је према попису 2005. било само пет говорника овог језика. Џони 

Хил Млађи, кога су лингвисти пронашли у резервату у Аризони, био је званично последњи говорник 

чемеуевија (53 године), који је на овом индијанском језику разговарао само сам са собом. Да би запамтио 

речи, користио је старе аудио-записе, који представљају благо у чувању угрожених језика. 

Калаваја је један од најзанимљивијих језика са којим су се сусрели лингвисти из филма. Овај језик се не 

учи од рођења, већ у адолесценцији, а користе га само мушки шамани. У последње време то је углавном 

„тајни” језик којим су се преносила знања из традиционалне медицине. Шамани који користе калавају 

баве се лечењем лековитим биљкама и имају преко 10.000 фитонима у свом речнику. Имајући то у виду, 

необично је што се овако мали језик очувао толико дуго.  

Да би се језик сачувао, потребно је да се преноси будућим генерацијама, да се записује и снима. 

Изумирањем бројних локалних језика изумиру и традиције, историја и обичаји, који су се искључиво у 

њима чували. Постоје и примери ревитализације мртвих језика, као што је случај са хебрејским, али да би 

то уопште било могуће, опет је неопходно имати забелешке језика, писане и (или) звучне.   

 

 

Ђорђе Гајић 4-2 

Појам лингвицида у филму THE LINGUISTS (2008) 

Тема овог филма су језици којима прети лингвицид. То је стручни термин у лингвистици којим се 

именује смрт неког језика, односно смрт последњег говорника једног језика и престанак његове 

употребе. Ова појава представља проблем зато што језици више нестају са наше планете него 

што настају, што смањује диверзитет и хетерогеност језика на различитим територијама, а у исто 

време подстиче хомогеност и доминацију светских језика. Кроз овај филм се такође може уочити 

и уска повезаност језика са културом, традицијом и, наравно, заједницом која користи језик. 

Проучавајући језик можемо разумети менталитет и обичаје једне заједнице. 

На самом почетку овог филма, лингвисти Грегори Андерсон и Дејвид Херисон истичу чињеницу 

да на Земљи (на којој постоји више од седам хиљада језика7) сваке друге недеље нестане по један 

угрожени језик. Они такође додају да језик није само вид комуникације међу људима, већ да је 

сваки језик засебно одраз културе у којој је поникао. Тиме показују да они заправо сваке друге 

недеље губе различита размишљања људи и њихову културу, а не само неки хијерархијски 

уређен низ симбола који служи за комуникацију. Језик по својој природи има и друге функције, 

може да се користи и за изражавање емоција, вршење обредa, пренос културних вредности.  

                                                           
7 Према  подацима које објављује Етнолог, www. Ethnologue.com 
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Веома је битно питање због чега језици нестају, а одговор се налази на самом почетку новог века. 

Открићем Америке започиње процес колонизације, чији се корени и даље нису извукли из наше 

цивилизације. Колонизатори долазе на домородачке територије и одузимају им језик, а тиме и 

део њиховог идентитета. Потискујући домородачке језике, намећу свој језик ради споразумевања.  

Управо на колонизованим просторима лингвисти из филма налазе језике који се могу назвати 

језицима у нестанку. Упутили су се у Индију, конгломерат културе и језика који се полако 

замењују енглеским, Боливију и Сибир. Њихова истраживања се такође могу назвати борба са 

временом. Наиме, говорници ових језика су малобројни, то су старији људи на крају живота.  

Највећи узрок лингвицида су управо мере које спроводе неке државе на чијој територији се 

језици у нестанку налазе: деца одлазе у интернатске школе ради боље едукације и личног 

економског напретка, али тамо су њихови матерњи језици забрањени. Деца запостављају своје 

матерње језике, не преносе их новим генерацијама када одрасту. Тиме се гаси не само језик, већ и 

један јединствени поглед на свет.  

Зар није битније покушати да очувамо угрожене језике? Периоду глобализације у коме смо не 

иде у прилог било каква врста разноликости, зато што му је сам циљ једно хетерогено друштво 

без икаквих разлика. Због тога, репресија ,,већих’’ језика над оним који имају мали број 

говорника највероватније неће престати. 

 

 

Ђурђа Петковић 4-6 
Смрт језика 

Смрт језика једна је од појава која узима све више маха. Смрт језика означава нестајање неког 

језика. Језик се сматра мртвим када више нема ниједног живог говорника. Међутим, то није 

једина дефиниција овог термина. 

Према Кристалу, постоји неколико ситуација у којима се за језик каже да је мртав (Кристал, 

2003). Прва и основна јесте она у којој језик нема живих говорника, међутим, Кристал сматра 

језик мртвим и када има само једног говорника (јер он нема с ким да разговара!). Трећа ситуација 

је да језик има мало говорника и то старијег доба. Ако нова генерација не наслеђује језик, његово 

ширење престаје, наступа смрт језика − лингвицид. 

Проблеми који доводе до изумирања језика су многобројни. Развој технологије и неједнак 

економски напредак најсмртнији су узроци нестанка неких језика. Наметање одређеног „већег“ 
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језика (тзв. суперстрата), резултира да свесно одлучују да не користе више језик своје заједнице. 

Али, није узраст пресудан. И старије становништво се окреће учењу другог језика због 

немогућности запослења или једноставно, притиска средине. Када дођу у контакт са већим 

језиком, неке домородачке или изоловане заједнице усвајају га због образовања или притиска 

доминантније културе. Проблеми су бројни и тешко је избећи их. Многе природне појаве, попут 

ниског наталитета и високог морталитета заједнице, на које човек не може увек свесно да утиче, 

убрзавају лингвицид. 

Али, оно што може да се уради свесно и вољно, јесте да се на све могуће начине спасе језик. 

Записивање и преношење са колена на колено јесте један од начина. Сама заједница мора да ради 

на томе да очува своју културу и језик. Овде се укључују лингвисти. Овај посао је врло тежак, а 

процес очувања још комплекснији и дужи. Треба узети у обзир и то да и даље нису истражени 

сви језици света, да се неки губе незаустављивом брзином, а неки су још увек неоткривени. Ово 

је врло актуална тема у лингвистици и многи су је истраживали.  

Филм једноставног назива Лингвисти из 2008. приказује причу двојице лингвиста, Дејвида 

Харисона и Грегорија Андерсона и њихове покушаје да документују неке од најугроженијих 

језика у Боливији, Сибиру, Индији и Америци. 

Предмет њиховог истраживања су чулимски језик у Сибиру, домородачки чемеуеви у Аризони, 

језик племена Сора у Индији и домородачки калаваја у Боливији. Њихов циљ је био да нађу 

говорнике ових језика и сачувају траг о њиховом постојању. 

Чулимски језик припада туркијској језичкој породици и говорило га је истоимено племе. Према 

подацима из 2010. године, говори га још 44 становника Сибира, који насељавају мали простор 

око реке Чулим, притоке реке Об. Харисон и Андерсон успели су да дођу у контакт са четири 

говорника чулимског, од којих је најмлађи имао око 60 година и да направе драгоцене фонетске 

записе.  

Чемеуеви је језик јуто-астечке породице и многи га сматрају само дијалектом. Иако постоји око 

1.000 припадника овог народа који насељавају државу Аризону и неке области северног Мексика, 

они су скоро потпуно заборавили матерњи језик. Због тога се овај језик убраја у јако угрожене.  

Харисон и Андерсон су пронашли интернат у коме се школују неки припадници индијског 

племена Сора. Иако има скоро 400.000 говорника, судбина овог језика је дискутабилна. Највећи 

узрок је што не спада у хинди групу, те га зато хинди и други њему сродни језици, уз енглески, 

потиру и угрожавају.  
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Последњи језик који су лингвисти истраживали је калаваја, језик домородачког становништва са 

Анда, око језера Титикака. Специфичност овог језика лежи у томе што се претежно користи у 

ритуалима и медицини и сматра се тајним језиком. Матерњих говорника скоро да више и нема, 

већ наводно само двадесетак врачева којима је други језика. Андерсон и Херисон успели су да 

пронађу само једног, док су остали у ствари  говорили кечуу са малим примесама калаваје, због 

чега се калаваја меша са дијалектом. 

Многи други већ изумрли језици, попут познатих етрурског, латинског и старогрчког и других 

мање познатих, упозорење су да не треба олако схватати ову појаву. Изумирање језика за собом 

води и изумирање целокупне културе и народа.Треба предузети потребне мере за очување 

језичког диверзитета. 
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IV Прагматика: гестови и мимика 

 

Прагматика је наука која се бави употребом језика. Према предмету интересовања поклапа са 

неким другим дисциплинама које проучавају текст и дискурс, будући да је интересују целине 

веће од реченице.  

С обзиром на то да се са прагматиком ученици срећу први пут у лингвистици, разумљиво је што 

је овој дисциплини посвећена нешто већа пажња.  

Научили смо да језици могу бити природни или знаковни, да нису условљени формом, те да могу 

бити кодирани у звиждање, знакове, покрете.  

После увода о најважнијим особинама прагматике, као подстицај за дискусију и писање есеја 

послужио је кратки филм о Дезмонду Морису који је проучавао невербаликну комуникацију и 

говор тела. Посебно је скренута пажња на прагматичке оквире употребе гестова у језицима и 

забуну коју може изазвати употреба истог геста у различитим културама.  

Како је централни појам прагматике говорни чин, предложен је и одломак из Говорних чинова 

Џона Серла који је приложен у форми пдф као подстицај за другу и трећу тему есеја.  

 

Извори: 

https://youtu.be/wTsp9A7OaBI 

https://drive.google.com/open?id=1aKalNYacR9BhOOHnSzvrA6eCY82ipGAQ&authuser=0 

 

 

Предложене су и теме есеја:  

1. Језик гестова и мимике 

2. Перформативни глаголи 

3. Класификација говорних чинова  

 

Језик невербалне комуникације била је тема која је била најинтересантнија. 

 

 

 

 

https://youtu.be/wTsp9A7OaBI
https://drive.google.com/open?id=1aKalNYacR9BhOOHnSzvrA6eCY82ipGAQ&authuser=0
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Мина Павлица 4-2 

Гестовни језик: значење, контекст8 

Човек је друштвено биће које говори и живи у заједници. У њему се јавља урођена потреба да 

комуницира са људима око себе – да изрази идеје, осећања и доживљаје. Људи су се најпре 

споразумевали протојезиком9, који је имао далеко већи број гестова него речи10. Верује се да је 

језик пре око 30.000 година изгледао као језик једногодишњег детета (Кристал, 1987).  

Када се говори о комуникацији, пре свега се мисли на вербалну. Међутим, невербална 

комуникација употпуњује исказ, појачава поруку исказану речима, а може и у потпуности да 

промени значање изговорене поруке. Невербална комуникација је сваки вид комуникације који 

не укључује речи, већ гестове и мимику. 

Термин гест означава покрете руку и главе, док мимика представља фацијалну експресију. Није 

још увек откривено да ли је невербална комуникација урођена или се учи на неки други начин. 

Посматрана су глува и слепа деца, односно старије особе које тешко разликују основне 

невербалне сигнале. Резултати тих истраживања су показали да су неки гестови урођени, док се 

други уче, нпр. сматра се да су климање и одмахивање главом урођени гестови. Када је беба сита, 

почеће да одмахује главом јер не жели више да једе. 

Човек понекад није свестан да користи гестове. Иако не видимо саговорника када телефонирамо, 

често разговарамо гестикулирајући. 

Неки гестови указују на негативно унутрашње стање саговорника. Гестови који нам указују на 

несигурност су ударање прстима о сто, прекрштање руку и чешање по глави. Када саговорник 

чеше браду или држи прст на носу, размишља и пажљиво прати комуникацију. Отворени дланови 

показују да је особа одлучна у ономе што ради (Morris, 1978). 

Као што се језици разликују, разликује се и невербална комуникација различитих заједница, па 

често могу настати забуне и неразумевање. Емоције попут страха, беса, туге, гађења, изненађења 

и среће су основне универзалне фацијалне експресије. Међутим, и међу њима постоји минимална 

различита употреба.  

Контакт очима се не тумачи исто широм света. У западњачкој култури, гледајући саговорника у 

очи уливамо поверење и сигурност. Уколико се не успостави контакт очима, људи неретко могу 

                                                           
8 Овај рад је проширен есеј са часа лингвистике. Како ме је тема о прагматичкој употреби гестова веома 

заинтересовала, у договору са професорком сам проширила почетну верзију рада.  
9 Протојезиком се сматра реконструисани прајезик из кога су се развили сви језици света (Кристал, 1987). 
10 Постоји податак да је протојезик имао чак око 800 гестова! 
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да буду увређени. Међутим, контакт очима у Азији или на Блиском Истоку тумачи се као лош 

гест. У Кини и Јапану није битан за друштвену интеракцију и сматра се неприкладним. Када би 

студент на размени у Азији остварио контакт очима са својим професором, оставио би утисак 

непоштовања (Моrris, 1978). У афричким и латиноамеричким културама интензиван контакт 

очима сматра се увредом. 

Климање главом углавном представља прихватање или одобравање. У Бугарској, Грчкој и 

Турској је другачије. Климањем главе исказује се негодовање, а покрет главе лево-десно значи 

„да“. 

Руковање је прихватљиво и познато у већини култура. То је један од најстаријих гестова. Сцене 

руковања могу се видети на античким вазама, надгробним споменицима и каменим плочама. 

Постоји више теорија о пореклу руковања, а једна од њих је да су пружањем руке ратници 

показивали да не држе оружје и да имају пријатељске намере. На тај начин руковање је 

престављало гест мира (Моrris, 1978). Данас постоје бројне варијанте и начини руковања у 

различитим културама. 

Кажипрст на глави углавном означава да нешто није у реду са саговорником, док у Холандији 

значи „Мудро!“. Истраживање је показало да Финци користе најмање гестова, док је у Шпанији и 

Италији гестикулирање пожељно. Саговорници се сматрају добрим, убедљивим и енергичним 

уколико користе гестове.  

Уколико машете руком при растанку у Грчкој, саговорник ће разумети да га шаљете далеко од 

себе. Ако му покажете палац, који у већини култура означава да је све у реду, помислиће да 

желите да престане да прича. Уколико Турчин жели да привуче вашу пажњу, неће махати руком 

лево-десно, већ ће махати дланом руке горе-доле. Ако направе покрет главе лево-десно, то не 

значи „не“ него „не разумем“. 

Када спојите врх палца и кажипрста добићете круг који у различитим културама има различита 

значења: Американцима значи „у реду“, Французима означава нулу или ништа, Јапанцима је знак 

за новац, док Тунижани таквим гестом стављају до знања да су спремни да убију. Употребом 

овог геста у Бразилу вређамо саговорника (Моrris, 1978).  

Поздравни гестови се разликују у свету. У неким културама постоје тачно одређена правила 

поздрављања. Када се у иностранству поздравимо на начин који није у складу са обичајима 

земље у којој се налазимо, можемо да увредимо домаћине. У Турској, Бразилу, Белгији, Мексику 

и Литванији познаници се уз поздрав пољубе два пута. У Америци и Аустралији познаници кажу 
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само „Здраво!“ без физичког контакта. У Јапану поздрав је благи наклон, на Тајланду особе 

склапају руке у молитвени положај. Што је виша позиција руку, поштовање је веће. 

Дејвид Кристал разликује знаковни и језик гестова (Кристал, 1987). Он каже како се знаковни 

језик користи рукама на свестан, „вербалан начин“, да би се пренела порука истог значења као 

говорна. За разлику од знаковног језика, за гестове каже да су мање систематски и обухватни. 

Иако сви користимо гестове, мали број људи зна да употребљава и знаковни језик (Кристал, 

1987:220). Италијани су народ који користи највише гестова, док их људи у Јапану слабо користе 

(Кристал, 1987:402). Дезмонд Морис верује да гестовна комуникација има интернационално 

значење. Међутим, не треба упасти у замку, јер постоје конкретни гестови који су у неким 

културама пожељни, док су у другим увредљиви.  

Живот без гестова је незамислив. Када се недавно свет нашао у проблему изазваном 

смртоносним вирусом, морао је да промени начин поздрављања. Уместо класичног руковања 

које је постало непожељно, сасвим спонтано уведен је поздрав лактом о лакат. Овај начин 

руковања врло брзо је прихваћен у целом свету. Речи могу да се мењају, тон може да им да 

сасвим другачије значење али гест остаје универзални показатељ човековог става и мишљења.  

 

Литература: 

 Говор тела, гестови и мимика. Преузето 27. априла, 2020, са 

https://www.conopljanews.net/govor_tela_i_gestovi.html 

 Кристал, Д. (1987). Кембричка енциклопедија језика, Нолит, Београд. 

 Morris, D. (1978). Manwatching: A Field Guide to Human Behavior. Paperback. 

 

 

Јелена Марковић 4-2 

Гестови и мимика (говор тела) у комуникацији 

Говор тела је комуникација помоћу невербалних сигнала. Њега чине гестикулација, мимика, 

говор тела, фацијалне експресије... Неки научници верују да се чак 70% комуникације исказује 

говором тела, стога он чини важну компоненту у споразумевању. 

Британски антрополог Дезмонд Морис дошао је на идеју да направи класификацију невербалног 

понашања људи. Скупивши гестове из целог света, саставио је ,,речник“. Приметио је да сваки 

вид невербалне комуникације, на пример руковање, има велики број варијација у различитим 

https://www.conopljanews.net/govor_tela_i_gestovi.html
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језицима у зависности од ванјезичког контекста. Понекад је то једноставни додир длановима у 

источној Африци, а понекад се уз руковање укључује и пољубац у шаку, као у Мароку. Курдски 

трговци се рукују током читавог процеса ,,ценкања“, док не склопе договор. Рукујући се, оба 

учесника понављају исту радњу и једнаки су. Морис је открио да ово није одувек био случај, у 

ранијим временима људи који су били на нижем положају у знак поздрава су спуштали главу, 

визуелно осликавајући поштовање, што још увек постоји у неким деловима света чак и данас, на 

пример у Индији.  

Упркос разликама, сви поздравни гестови имају нешто заједничко: везани су за место и време у 

ком се дешавају. Дакле, један знак може имати више различитих значења у различитим 

културама. На пример, спојени кажипрст и палац у облику круга у Италији имају значење нечег 

доброг, док у Француској представљају нулу, односно безвредност. Такође, једна иста порука 

може бити исказана на више начина. Као примере, Дезмонд Морис наводи покрете којим се 

показује да је неко луд, бесан, или којим се упућује увреда саговорнику.  

Гестови се с временом мењају и попримају другачије облике, али одувек су били и заувек ће бити 

саставни део интеракције људи. С друге стране, у модерном свету и са доласком модерних 

технологија осећа се потреба за помоћним, додатним средствима изражавања, што можемо да 

видимо и настанком емоџија, који имитирају фацијалну експресију у текстуалној конверзацији. У 

сваком случају, говор тела остаје једна од најважнијих компоненти живе комуникације. 

 

Кеџић Невена  4-2 

Гестови и мимика 

Седамдесетих година прошлог века започето је проучавање реализације реченице у контексту. 

Проучавање контекста омогућава да разумемо нека значења реченице која се не могу објаснити 

ни на синтаксичком, ни на семантичком нивоу − иронија, сарказам, језичка манипулација. Долази 

се до закључка да је контекст подједнако важан као и семантичка или синтаксичка реализација 

реченице. Наука која се бави реченицом у контексту назива се прагматика.  

Често је потребно познавати социјално окружење говорника и културу одређене језичке 

заједнице да би се правилно разумела порука. На пример, уколико случајно саплетете или 

гурнете Енглеза, он ће вама рећи: Извините. Прагматику интересује, поред тога шта реченица 

значи, и како делује на саговорника. 
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Десмонд Морис, писац и зоолог, почео је да се интересује за тему људског понашања и 1967. 

године када је објавио књигу The Naked Ape. Желео је да направи класификацију људских 

гестова. Саставио је листе покрета, израза лица, различитих положаја тела и свему дао име и 

објашњење. Обишао је 60 различитих држава и провео је 8 година проучавајући говор тела. 

Најпре је издвојио једноставне гестове, на пример руковање. У источној Африци, старији 

представници народа Масаи рукују се тако што само додирну један другом длан, без стиска, док 

у западној Африци дотичу подлактицу. Занимљив начин руковања имају Мароканци који у току 

поздрава једни другима у исто време љубе руку. Турски трговци почну да се рукују пре него што 

се нагоде и руковање траје све док се договор не склопи.   

Руковањем се указује поштовање према особи без обзира на њен социјални статус. Раније су се 

чланови друштва на нижем положају поклањали битнијим особама. То се, иако ретко, у неким 

деловима света још увек примењује, као на пример у јужној Индији. 

Када се налазимо у страној земљи, посебно треба да обратимо пажњу на гестикулацију, јер се 

може десити да је оно што има једно значење у једној земљи, потпуно другачијег значења у 

другој. У Америци, Енглеској, Канади и многим другим земљама спој палца и кажипрста значи 

Одлично, Супер, Сјајно, а у Јапану: Колико ово кошта? и употребљава се зато што је непристојно 

директно питати за цену. У Француској означава Ништавно, Нула, Лоше. Дакле, уколико желимо 

да кажемо да је нешто одлично у Француској, треба да се сетимо да никако не употребимо спојен 

кажипрст и палац. И у Бразилу овај се гест употребљава када желимо некога да увредимо.  

Спојени прсти у Италији значе: Шта је ово?, а у Конгу означавају малу количину нечега. 

Уколико у Јапану разговарамо са неким и он се почеше по глави, то углавном значи да се због 

нечега постидео. Уколико смо му пре тога поставили питање, ово означава да је његов одговор 

не, само да је превише љубазан да то директно каже.  

Познавање говора тела је битно за разумевање нечијих мисли, осећања и намера. Могла бих да га 

упоредим са језиком; битан је за комуникацију и постоје различите варијанте истих порука у 

различитим културама и код говорника различитих језика.   

Гестовима се понекад може исказати нешто што теже може, а можда чак и не може речима.  

 

 

 

 



42 

 

Ања Јовић 4-2 

Гестови и мимика (говор тела) 

Да бисмо исказали осећања и мисли није нам неопходан само говор. Изглед лица је често 

довољан суд  нашег емотивног стања; покрети руку могу указати на значење поруке. 

Наизглед сасвим обичан дан шездесетих година прошлог века навео је неочекивано зоолога 

Дезмонда Мориса на осмогодишње истраживање гестова и мимике. Спонтани покрет дланом, 

запажен у малтешком кафићу, подстакао је Мориса да уплови у свет гестова. Служећи се 

лексикографском методом, прикупљао је  дефиниције значења гестова и слагао их као одреднице 

у речнику.  

Кренуо је од наизглед једноставног, руковања, за које се испоставило да има безброј варијација. 

У племену Масаи у источној Африци руковање је једноставни додир длановима, али у другим 

земљама је сложенији. У Малију се другом руком накратко придржава надлактица оне руке којом 

се рукује, док се у Мароку укрштају руке при руковању, љубе шаке једни другима. Курдски 

фармери су преузели руковање као знак склапања договора. Раније се није поздрављао свако као 

данас, већ само представници виших слојева тако што су припадници нижих слојева клечали 

пред њима, а богатији су им стопалима додиривали главу. Овакав начин поздрављања се још увек 

поштује у неким деловима света, као на пример у јужној Индији. 

Упркос многим разликама у значењу, свим гестовима је заједничко да су савршено уклопљени за 

контекст у ком се дешавају. Међутим, дешава се да исти гест може имати потпуно различита 

значења, на различитим местима. Морис наводи пример геста , који за њега представља да је 

нешто добро или да је у реду, док на југу Француске, исти тај гест означава да је нешто лоше. 

Kао пример за супротно тумачење овог геста, наводи Сардинију где овај гест има негативну 

конотацију. Разлог за неспоразум је што се свака појединачна порука, тумачи на другачији начин 

у различитим државама. Морис наводи покрет руке којим желимо да покажемо да је неко 

шашав; за Енглеза тај гест је кажипрст на слепоочници који кружи у смеру казаљке на сату, 

алудирајући на кружење мозга. Ако бисмо пожелели да некога назовемо луцкастим у Јапану 

користећи овај гест, заправо бисмо га похвалили, јер тај гест значи да је паметан, а за значење 

луцкасте особе користимо исти гест, али кажипрст кружи у супротном смеру од оног којим се 

креће казаљка на сату. Шаком са скупљеним прстима, лупкајући се по челу послаћемо некоме у 

Италији поруку да је луцкаст. 
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Гестови се често врло разликују и као најочигледнији и најопаснији пример, Морис наводи 

гестове који се користе у свађама. Наводи пример турског пешака који, како би исказао своје 

незадовољство, упућује возачу испружену руку са стегнутом песницом, док је друга придржава. 

У Италији се у свађи користи такозвани horns sign , који означава човека чија жена је неверна. 

Гест са испруженим средњим прстом, такође чест у свађи, датира још из римског периода. За 

Грке је карактеристичан гест испружених руку, који потиче још из византијског периода 

изразито негативног значења. У Великој Британији два подигнута прста окренута ка нама својим 

спољашњим делом означавају победу, док супротно окренути означавају увреду. 

Морисово истраживање је показало колико је важно усвојити прагматичке оквире гестовног 

језика. Некад нас неће разумети уопште, а некад се може десити да наш гест буде погрешно 

протумачена. Стога, треба обратити пажњу и на гестикулацију која се користи у држави у којој 

ћемо боравити. Сетимо се нама блиске Грчке у којој се махање руком, како бисмо се ми јавили 

неком, сматра непристојним. 

 

 

Душан Поповић 4-5 

Гестови и мимика (говор тела) 

Иако сви људи на свету не говоре истим језиком, постоји начин да се споразумеју гестовима и 

мимиком. Гестови и мимика једнако су древни, још и старији од говорног језика. Некада сам 

језик није довољан да се искаже нека информација или осећање. Неки људи, на пример, своје 

емоције у говору испољавају несвесно, неконтролисаним померањем руку, чиме преносе емоције 

или их истичу својим слушаоцима. 

С обзиром на то да гестови потичу још из древних цивилизација, логично је закључити да некада 

исти гестови могу имати сасвим различита значења. Један гест који представља нешто позитивно 

и добро на једном месту, може значити нешто сасвим увредљиво на другом месту. Самим тим, да 

се закључити да култура из које потичемо има и те како велики утицај гестовни језик. Пре него 

што покушамо да нешто некоме пренесемо гестом, потребно је да будемо упознати са тим одакле 

долази, шта гест значи на поднебљу одакле је и како схвата информације које ми преносимо. 

Један од најпознатијих примера гестикулације јесте спајање палца и кажипрста, чиме добијамо 

,,кружић“. Овај гест Американцу представља знак за ,,океј’’, али Французу је то знак 
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,,нула“,,,ништа“. Јапанац ће га протумачити као знак за новац, а Тунижанин као знак да је особа 

спремна некога да убије. 

Исто тако, неки различити гестови могу представљати исто осећање – несигурност може 

представљати и чешање по глави и прекрштање руку и лагано тапкање прстима по столу. 

Неки људи могу имати и сопствену преференцу – неко док размишља чеше своју браду, неко 

ставља прст на нос, неко ставља обе или једну руку преко лица. 

Гестикулација и мимика део су нашег свакодневног живота. Мимику и гестове ,,читамо“ и 

разумемо и без размишљања о њима. Усвојили смо их паралелно са говором, живимо са њима. У 

могућности смо да разумемо ове покрете и да узвратимо својим ближњима, својим познаницима 

и својим саговорницима. 

 

 

Ивона Ђоровић 4-6 

Гестови и мимика 

Гестови и мимика спадају у ванјезички контекст реченице. Наука која се поред семантичког и 

синтаксичког контекста бави и овим важним делом људског говора назива се прагматика. 

Дезмонд Морис се заинтересовао за гестикулацију и мимику, те је одлучио да започне пројекат у 

коме ће прикупити и класификовати све гестове, фацијалне експресије и ставове присутне код 

људи у свету. Циљ му је био да, као што постоје речници за речи неког језика, направи речник 

свих гестова. Зарад овог истраживања посетио је преко 60 држава и провео 8 година скупљајући 

лексикографску грађу. Дошао је до веома занимљивих отрића, а сада ћемо се осврнути на неке од 

њих. 

Прво што је приметио је да чак и неки једноставни гестови, као што је руковање, могу изгледати 

другачије у различитим културама и с временом се мењају. Док се неки, као припадници племена 

Масаи, рукују на једноставан начин, дотакну дланове у знак поздрава, становници многих других 

земаља овај поздрав изводе компликованије. Постоји обичај у западноафричкој држави Мали да 

онај који започиње руковање додирне и своју надлактицу. У Мароку се поздравља тако што 

двојица, док се рукују, истовремено љубе руку један другом. У Турској постоји устаљен обичај 

да људи који су започели ценкање држе чврсто руку оног другог и константно се рукују све док 

се не направи погодба. У савремено доба проширио се поздрав при коме су обе особе једнаке, 

док то није био случај у давнини. Раније је било уобичајено да се при поздрављању види која 
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особа је поштована и надређена, а која је подређена и понизна. У неким културама се овакво 

поздрављање одржало и до данас, на пример у народу Тода11, где људи са нижим статусом 

клекну пред оне из вишег статуса као знак поштовања, док уважени људи из вишег статуса 

подигну ногу и дотакну им главу стопалом.  

Један исти гест може бити различито интерпретиран. Док у једној заједници одређени гест 

позитиван, он може значити нешто крајње негативно или чак увредљиво на другом месту. Нама 

познат као „океј знак” на југу Француске значи нула, ништавно, безвредно. Исти знак на 

Сардинији има вулгарно значење.  

Због оваквих разлика у разумевању гестова, Морис упозорава да будемо веома пажљиви са 

гестикулацијом. Због своје невербалне природе, гестикулација је често другачије  схваћена у 

различитим културама.  

 

Јована Ђурђевић 4-6 

Гестови и мимика 

Једна од мени лично најзанимљивијих тема у лингвистици јесте о гестовима и мимици. 

Посматрајући људе око себе можемо да приметимо да током разговора људи често праве разне 

покрете рукама, некад и остатком тела да би истакли оно о чему говоре. То може бити 

показивање бројева када хоћемо на пример да кажемо: „Само је један једини ђак предао рад на 

време!“, а може бити и када хоћемо да кажемо да нам се нешто или неки предлог свиђа па 

покажемо „ок“ знак. Зашто су гестови и мимика толико разноврсни? Зато што чак и у једној 

култури постоји више различитих гестова за исту емоцију или изражавање, као на пример у 

Србији за потврду користи се и „ок“ знак али и подигнути палац, такође ако поредимо нека 

друштва она ће сигурно имати барем неколико разлика у гестовима, а често исти гест може 

имати тотално другачије значење. Морамо напоменути такође и да с временом неки гестови и 

мимика престају да се користе али и да настају нови који се јако брзо шире у друштву поготово с 

развојом технологије.  

Посматрањем гестова и мимике људи можемо често и схватити о чему се разговори воде и какав 

је њихов тон.  

                                                           
11 Тода је индијско племе, а у Индији постоји класно наслеђе,тако да то није превише чудно. 



46 

 

Мимика и гестови су јако битна ставка у глуми, каже се да су најбољи глумци они који само 

малим, готово неприметним гестовима могу исказати комплексна осећања. Често у најбољим 

сценама глумац не мора ни много текста да изговори ако добро користи гестове и мимику. 

Можемо направити цео језик са варијацијама (неки различити знакови за исту реч у јапанском и 

српском) и у потпуности се споразумевати њиме без икаквог говорења.  

 

Ђорђе Гајић 4-2 

Класификација говорних чинова 

Говорни чин је термин који се користи у прагматици да означи исказе који не именују само 

радњу, већ су и сами нека врста акције. Када сте питани на олтару да ли желите да се венчате са 

особом крај себе одговори ,,Да’’ или ,,Не’’ нису само константације, њима директно утичете на 

исход свог реалног живота. Дакле, говорни чин је акција коју говорник или аутор текста 

остварује исказом, односно реченицом у одређеном контексту. 

Постоји неколико врста говорних чинова, двојица прагматичара Џон Остин и његов ученик Џон 

Серл предложили су и њихове класификације. Иако је лако претпоставити да су њихове 

таксономије говорних чинова готово исте, постоји и одређен број разлика и неслагања у њиховим 

поделама. 

Остин је први увео појам говорних чинова. Он сматра да језик користимо не само да бисмо 

нешто тврдили, већ да бисмо извршили неку радњу. Те исказе којима вршимо радњу Остин је 

назвао перформативним исказима или перформативима. Он  предлаже општу класификацију: 1) 

Локуциони чин, што је сам чин изговарања неке реченице; 2) Илокуциони чин, односно вршење 

одређене радње изговарањем неког исказа, било то експлицитно (перформативним глаголима) 

или имплицитно; 3) Перлокуциони чин, који означава дејство на слушаоца.  

Остин даље дели илокуционе чинове у пет основних категорија (вердиктиви, егзерцитиви, 

комисиви, експозитиви и бехабитиви). Међутим, у лингвистици је познатија и 

прихваћенија Серлова нешто сложенија категоризација. 

Серл указује на мане Остинове поделе илокуционих чинова. Према Серлу, Остинова 

класификација нема експлицитно задате основе по којима их дели, што доводи до преклапања 

таксона. Такође, он тврди да неки глаголи које је Остин навео чак и нису перформативни, као 

што је глагол intend (намеравати) насупрот изразу express intention (изразити намеру). Уколико се 

каже „Намеравам“, то не би био говорни чин, већ константација наше намере. 



47 

 

Насупрот Остиновој класификацији, Серл предлаже измењене основне категорије говорних 

чинова: 1) Асертиви, говорни чинови изражавања веровања, тврдњи или извештаја који имају 

истинитоносну вредност (или су истинити или нису). У великим цртама се поклапају са 

Остиновим експозитивима и вердиктивима; 2) Директиви, који подразумевају упутства, савете 

или наредбе говорника. Њима особа А налаже особи Б да уради нешто. Занимљива чињеница је 

да Серл сврстава и питања у директиве зато што се постављањем питања говорник труди да 

његов саговорник проговори; 3) Комисивима се говорник обавезује на одређене поступке. Серл   

их повезује са директивима, јер и даље постоји покушај налагања некога (себе) на акцију; 4) 

Експресивима говорник изражава став о нечему који обично подразумева његово емоционално 

стање (у већој или мањој количини). Класични примери реализације овог говорног чина су 

реченице типа ,,Извини!’’, ,,Много ми је жао!’’, ,,Прими моје саучешће’’ и слично. Експресиви 

имају важну улогу у синтакси енглеског језика: у овом језику није могуће рећи I apologize that I 

stepped on your toe, већ је I apologize that stepping on your toe. У овим случајевима, очекује се 

употреба герунда уместо личног глаголског облика после експресивних перформативних глагола 

као што су apologize, thank, congratulate и слично. Серл ово објашњава тиме што лични глаголски 

облици пре указују на неку чињеницу (I stepped on your toe) него на став о некој ситуацији 

(stepping on your toe); 5) Декларативи се дефинишу као чинови којима се директно мења стање 

нечега, као што је исказ: ,,Отпуштен си’’. Саговорник је том реченицом лишен свога посла, те се 

може речи да ови чинови стварају директну везу између говора и реалности. 

Иако је Серлова класификација познатија, ова двојица научника направила су велики допринос у 

области прагматике. Својим научним радом, помогли су у схватању велике моћи и улоге језика у 

нашем животу. 

 

Литература: 

1. Бугарски, Р. (2014). Увод у општу лингвистику, Београд: Завод за уџбенике, 147. 

2. Серл, Џ. (1991). Говорни чинови: оглед из филозофије језика, превела Мирјана Ђукић. 

Београд: Нолит, 68. 

3.  Searle, Ј. (1975). A Taxonomy of Illocutionary Acts, Minneapolis: Minnesota Press, 344-350. 

4. УОЛ:Прагматика 

<http://old.fil.bg.ac.rs/katedre/opstaling/materijali/UOL/UOL1_pragmatika.pdf> [приступљено: 

28.04.2020]. 



48 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Уводна реч  ............................................................................................................................................... 2 

I ФЕНОМЕН ЈЕЗИКА: Како функционише језик? ................................................................................3 

Мартина Ненадовић 4-2 

Начин функционисања језика и универзална граматика...................................................................... 4 

Ђурђа Петковић 4-6 

Како функционише језик? ....................................................................................................................... 6 

Ђорђе Гајић 4-2 

Како функционише језик? ....................................................................................................................... 8 

Маша Ковачевић 4-6 

Начин функционисања језика и универзална граматика.................................................................... 10 

Милена Васиљевић 4-2 

Начин функционисања језика и универзална граматика.................................................................... 12 

Ива Бекућ 4-6 

Како функционише језик? ..................................................................................................................... 13 

Душан Поповић 4-5 

Начин функционисања језика и универзална граматика.................................................................... 14 

Душан Поповић 4-5 

Начин функционисања језика и универзална граматика.................................................................... 14 

II ЈЕЗИК И МИСАО: Grammar of Happiness/Узбудљиви језик племена Пираха..............................15 

Ђорђе Гајић 4-2 

Приказ филма „“ (2012) са освртом на проблем рекурзије у модерној лингвистици ......................16 

Јелена Милојевић 4-5 

Пираха, „исправни“ језик  срећног племена.........................................................................................17 

Ђурђа Петковић 4-6 

Пираха ......................................................................................................................................................19 

Ивана Велов 

Есеј о документарном филму „THE GRAMMAR OF HAPPINESS“ ...................................................20 

Тамара Арбутина 4-2 

Језик племена Пираха .............................................................................................................................22 

Никола Остојић 4-6 

Еверет и племе Пираха: Граматика среће ............................................................................................23 

Наталија Томић 4-2 

Чудно племе Пираха ...............................................................................................................................25 

Ива Јовановић 4-6 

Граматика среће ......................................................................................................................................26 

 



49 

 

 

 

Тара Чучковић 4-6 

О документарцу „The grammar of happiness“, језику пираха и његовој лингвистичкој 

проблематици ..........................................................................................................................................28 

III Смрт језика/лингвицид ......................................................................................................................30 

Ива Бекић 4-6 

Лингвисти и смрт језика .............................................................................................................31 

Ђорђе Гајић 

Појам лингвицида у филму THE LINGUISTS (2008) ................................................................32 

Ђурђа Петковић 4-6 

Смрт језика...................................................................................................................................33 

IV Прагматика: гестови и мимика...............................................................................................36  

Мина Павлица 4-2 

Гестовни језик: значење, контекст .................................................... .........................................37 

Јелена Марковић 

Гестови и мимика (говор тела) у комуникацији ........................................................................39 

Невена Кеџић 

Гестови и мимика ......................................................................................... ...............................40 

Ања Јовић 

Гестови и мимика (говор тела) ...................................................................................................42 

Душан Поповић 

Гестови и мимика (говор тела) ...................................................................................................43 

Ивона Ђоровић 

Гестови и мимика............................................................................................................ .............44 

Јована Ђурђевић 

Гестови и мимика.........................................................................................................................45 

Ђорђе Гајић 

Класификација говорних чинова................................................................................................ .46 

Литература..................................................................... ...............................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


